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 اإلىػػػػػداء
 إىل كل من لو حق علي  

 والػدّي وأسػػػػػػاتػػػػذتػػػػي وشػػػػػػيػػػػػػوخػػػػي
 رآفػػػقػػػن الػػػػػاً مػػػػػػرفػػػػػػي حػػػنػػمػػػلػػػن عػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػوك

 وا١تنزؿ األٝتى إىل أىل القرآف الذين تبوءوا ال األعلى،
 حاجرىمػػة يف مػػمػػزاحػػتػػم مػػهػػوعػػهم دمػػدرتػتػػرآف فابػػقػػال الو ػػػن تػػػإىل م

 أحمد                                                                         
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الدكتور: عبد الرحمن الجمل

لعالمين، الذي هدانا لإلسالم، وأنعم عمينا بنعمة اإليمان، وخصنا الحمد  رب ا
بالقرآن، أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني، تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
لممسممين، يهدي لمتي هي أقوم، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.وحبيبنا محمد وعمى آله وأصحابه والتابعين 
فقد أمر ا جل وعال باإلقبال عمى القرآن العظيم تالوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا 

ٔاْ چ وعماًل في آيات كثيرة، من ذلك قول ا عز وجل:  كَةُم
َ
ِ َوأ ََ َحۡذئَُن نَِتََٰت ٱَّللَّ ِي إِنَّ ٱَّلَّ

ة َرزَكۡ  ٍَّ ْ ِم ٔا َُفُل
َ
ةَ َوأ َٰٔ يَ ا وََعََلجَِيحّٗ يَرُۡصَٔن دَِجََٰرةّٗ ىََّ َتُجَٔر ٱلػَّ ًۡ ِسّّٗ ُٓ َِ  ٢٩َنَٰ ٌّ  ً ُْ ًۡ َوَيزِيَد ُْ ُصَٔر

ُ
ًۡ أ ُٓ َّٔذَِي حِلُ

ۥ َدُفٔرٞ َطُهٔرٞ  ُّ  سورة فاطر.  چ٪٢فَۡؾيِِّۦٓۚٓ إَُِّ

َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم : " إلى تعمم وتعميم الكتاب العزيز، فقال وأرشد النبي الكريم 
 ".ْرآَن َوَعمََّمهُ القُ 

وفقهمم لخدممة القمرآن الكمريمت ليتحقم  وعمد ا  ا تعالى في كل عصر أناسًا،هيأ  وقد
جۡلَة ٱَّّلِۡنَر ِإَوَُّة ََلُۥ ىََحَٰفُِظٔنَ چ تعالى بحفظ كتابه  َُ َُزَّ خروا حيماتهم لخدممة القمرآن س، ف چ إَُِّة ََنۡ

المسمممممون فمممي كمممل م لممممن بعمممدهم، فقمممرأ ، وعمممممومفتمقممموم كمممما أنمممزل عممممى النبمممي ، الكمممريم
بالسممند المتصممل أو خطممأ، لحممن  ووصممل إلينمما سممالمًا مممن أي ،غضممًا طريممًا كممما نممزلعصممر 

 .إلى النبي 
وقممد شممهدت بالدنمما فمسممطين عامممة، وغممزة العممزة خاصممة اهتمامممًا كبيممرًا بممالقرآن الكممريم، 

لقارئممات، فالحمممد  فتخممرج فيهمما آلح الحفظممة والحافظممات وعشممرات ارلح مممن القممراء وا
الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد  عمى فضمه ورحمته، فهو خير مما يجمعمون، وقمد 
تسمماب  النمماس فممي خدمممة القممرآن الكممريم، طمبممًا لكجممر والثممواب، وكممان مممنهم ا خ الحبيممب 
الدكتور أحممد ضميح ا أبمو سممهدانة، فقمد عكمح عممى إعمداد سمسممة كتمب فمي القمراءات 

نيمممة، ليضمممعها بمممين يمممدي طمممالب عممممم القمممراءات القرآنيمممة، سمممماها )المممدرر الحسمممان فمممي القرآ
 - مم  كمل المهتممين والمشمت مين بمالقرآن الكمريم -سهم  القراءات العشر لمقرآن(، ليكون له

همذا الجهمد الكبيمر المذي قمام ، فاطمعمت عممى في تيسير تعمم قراءات القرآن الكريم وتعميمها
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جمممم  فيمممه القمممراءات القرآنيمممة العشمممر بأسمممموب سمممهل ميسمممر  ،مباركممماً  طيبممماً جهمممدًا  بمممه فألفيتمممه
تقان، ابتدأم بذكر أصول قمراءة القمارئ الممراد بيمان قراءتمه، ثمم ثنمى بمذكر  لمدارسين، بدقة وا 
ما خالح فيه القارئ حفصًا أصوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثم ثمث بمذكر الكمممات 

ئ حفصممًا، فجمماء الكتمماب شمماماًل مسممتوعبًا خالفممات القممارئ، الفرشممية التممي خممالح فيهمما القممار 
 يجد المتعمم ضالته، ويست ني به.

، وأن يجممزي النمماس عامممة وأهممل القممرآن خاصممةوأسممأل ا تعممالى أن ينفمم  بهممذا العمممل 
ينتفم  عممم لصمدقة جاريمة  لعممل خيمر الجمزاء وأن يكمون ذلمك لمهبهمذا ا ا خ أحممد المذي قمام

فمي عمموم قمول  اب ا تعالى ونشمر عموممه ليمدخلشاطًا في خدمة كتقوة ون به، وأن يزيدم
 ".َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم الُقْرآَن َوَعمََّمهُ " :النبي 

ربنا تقبل منا إنك أنت السمي  العميم، وتب عمينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعمنا ممن 
وحسمممن الختمممام عنمممد  أهمممل القمممرآن أهممممك وخاصمممتك، وارزقنممما اإلخمممالص فمممي القمممول والعممممل،

 انتهاء ا جل.
 محمد وعمى آله وأصحابه أجمعين. وحبيبنا نبينا وصمى ا وسمم وبارك عمى سيدنا

 
 

 خادم القرآن                                 
 1عبد الرحمن بن يوسح الجمل                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 سطينفم –غزة                  
 

                                                 
من سكاِن النصيرات وسط  "،م1961" واليدم الفمسطينية، المقارئ شيخ ح أحمد الجمل،عبد الرحمن يوس :الدكتور 1

 ب زة، اإلسالمية بالجامعة الدين أصول كمية في القرآنية والقراءات القرآن وعموم التفسير في مشارك ، أستاذقطاع غزة
 في والسنة الكريم القرآن دار رئيس حالياً  يش ل الدين، أصول لكمية عميداً  ثم الدين، أصول بكمية مساعداً  أستاذاً  عمل
 -بعد ا  -لفضيمة الدكتور عبد الرحمن الجمل السب  والفضل  ، كانفيها والسند القراءات دائرة ورئيس غزة قطاع

في نشر عموم القرآن والتجويد في قطاع غزة، له عدة كتب منشورة في القراءات، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمته من عدة 
 .منها إجازته سندًا بالقراءات العشر الكبرى من فضيمة الشيخ الدكتور: حممي عبد الرؤوح محمد عبد القويمشايخ، 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: سعيد زعيمة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرح المرسمين      
مام المتقين، الذي أنزل عميه كتاب ل يأتيه الباطل من بين يديه ول  وا 

 من خمفه.
"الدرر الحسان  ة المباركة الموسومة بممفقد اطمعت عمى هذم السمس    

في القراءات العشر لمقرآن" لمدكتور أحمد ضيح ا أبو سمهدانة، 
 فوجدتها مستوفية لمعموماتها، دقيقة في محتوياتها.

ني لسائلٌ        ا عز وجل أن ينف  اإلسالم والمسممين بما ُدوَّن وما وا 
 .ُألِّح في هذم السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالمين
 

 كتبه الشيخ:                                                     
 1سعيد صالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب باإلسكندرية، القراءات عمماء من متقن محق  عالم هو زعيمة مصطفى صالح سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآن عموم كميةعالية القراءات من حاصل عمى و  سموحة، قراءات معهد من تخرج مت1957 مواليد أزهري، من
 وله والكبرى الص رى العشر بالقراءات مجاز بمصر، الكريم القرآن قراء نقابة وعضو ا زهر، بجامعة بطنطا الكريم
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريم القرآن وقرأ والجمزوري، الجزري وابن كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتون وا 

 العشر في العالم في إسناد أعمى صاحب خميل ا عبد الحميد عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى برىوالك الص رى
 المثال سبيل عمى منهم وأجازوم، وشيخة شيخاً  أربعين حوالي أنهم ذكر كثيرين مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
وشيختي  السعد، أم والشيخة رحال، عمي لشيخوا النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ مدكور، الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جهود وله وغيرها، القراءات عمم في جداً  كثيرة كتب له النجوليت تناظر التي أجازتني بالعشر الص رى الشيخة
 .الشريعة وعموم والتفسير والصرح النحو في عممه سعة م  القراءات عمم نشر في جداً 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: جمال القرش

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى من ل نبي بعدم ،الحمد  وحدم     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسوم  بم "الدرر الحسان في القراءات 

فاضل، الدكتور/ أحمد ضيح ا أبو العشر لمقرآن"، لمشيخ ال
 وقد وجدت الكتاب جيد السبك، َحسن سمهدانة، من أهل فمسطين،

العرض، مفيدًا في بابه، ُمَيسِّرًا عمى طالب العمم، وا أسأل أن ينف  به 
 في كل وقت وحين، هو ولّي ذلك والقادر عميه.

 والسالم عميكم ورحمة ا وبركاته
 

 :الشيخ قاله                                                        
 1جمال بن إبراهيم القرش                                                  

 هم 1438/ رمضان / 26ليمة                                                                  

 
 
 
 
 

                                                 
 وعمى واإلقراءت القراءة في إجازات عدة عمى حاصل مت1963 مواليد منالقرش،  محمد بن إبراهيم بن جمال: الشيخ 1

 لمتطوير ا ول بمركز وعمومه الكريم القرآن قسم عمى مشرح مت1987 العربية سنة الم ة قسم وتربية آداب ليسانس
 اإلشراح لقسم ساً ورئي مستشاراً  عمل الفعالت اإلشراح كمهارات الدورات من العديد في شارك بالرياضت التربوي
 هم إلى1427 من الوسط بمدارس التعميمية لمشؤون مديراً  أيضاً  وعمل بالسعوديةت سابقاً  النسائية العامة باإلدارة التربوي
 المؤلفات من العديد له همت1433و هم،1432 عام بالكويت الكريم القرآن لحفظ الدولية المسابقة في شارك همت1433

 .(والعقيدة التربوية، ،والعموم العربية والم ة الوقح،و  والتجويد، التدبر،) في
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 -مقدمة:
رآف منارًا للناس يهتدي إليو اٟتَتاف، وأخرج الناس من ظلمات اٞتهل إىل نور اٟتمد  الذي جعل الق     

 القرآف، وىذب بو نفوساً فأخرجها يف أحلى رداء، وأٚتل سناء.

َوَردِِّو ٱىُۡلۡرَءاَن  ﴿عبد ا من أُنزؿ عليو ٤تمد بن والصالة والسالـ على قائد السادات وسيد القادات      
س، ايف قوة اإلدياف والب بالقرآف وثن النفوس واألرجاس، وارتقى برعاع البشر فكانوا مثالً ، فأزاؿ ﴾ دَۡرتِيًَل 

وحافظوا عليو  القرآفوعلى آلو وأصحابو الطيبُت ومن سار على هنجهم من الفضالء الطاىرين الذين حفظوا 
 -فآتاىم ا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة وا حيب اسنُت أما بعد:

بكالـ رب  اً علم التجويد والقراءات من أوىل العلـو ذكرًا وفكرًا وأشرفها منزلة وقدرًا لكونو متعلق إف       
َما اْجَتَمَع  ":  العا١تُت حيث أف ٢تذا العلم و٢تذه اٟتلقات القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ ا

ُلونَ  ِكتَ اَب اللَِّو َويََتَدارَُسوَنُو َبْيَنُيْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَْيِيُم    قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّو َتَعاَلى َيت ْ
 .1"السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 قرب بو إىل رّب العا١تُت، مصداقًا لقوؿ نبيناولػّما كاف تػعلم القرآف وتعليمو، ونشر قراءاتو ورواياتػو ٦تا يُػتَ      
 :" ُواستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت ا سبحانو ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمو

وتعاىل، وسألتو التوفيق والرشاد، وا٢تدى والسداد، فانشرح صدرى للكتابة يف ىذا اٞتانب، وذلك ألناؿ 
، فعزمت مستعيناً با على نشر ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم رسوؿ ا شرؼ التأسي ب

واألربع الشواذ مسندًا هبا على يد مشاخيي الكراـ، أقدمها من منطلق  الصغرى والكربىالقراءات العشر 
 .لية، ال من منطلق شعوري باألىليةشعوري با١تسؤو 

الدرر اٟتساف » سلسلة يف القراءات القرآنية وعلـو القرآف واليت ٝتيتها ة؛ وىي لومنهجي يف ىذه السلس     
أف أذكر ما خالف -، واليت ٚتعتها من كتب السابقُت، و٦تا تلقيتو عن مشاخيي «يف القراءات العشر للقرآف 

زيادة يف  وال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، وقد أبينو أحياناً  اً اإلماـ حفص -أو القراءة-فيو صاحب الرواية 
اإليضاح وتتميمًا للفائدة، وقد قس مت ىذا الكتاب الذي بُت يدي القارئ الكرًن، إىل ثالثة أقساـ، ذكرت 

باستفاضة، وجاء ترتيب مواضيعو حسب أولوية أرتأيت أهنا  يعقوبيف القسم األوؿ األصوؿ ا١تطردة لإلماـ 

                                                 
 .189، ص1455أبو داود، كتاب الصالة، باب تفري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، ح 1
 .436، ص5027البخاري، باب خيركم من تعمم القرآن وعممه، ح 2
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القسم الثاين الذي ذكرت فيو األصوؿ والفرش األفضل من خالؿ ٕتربيت يف تدريس حلقات القرآف، وثنيت ب
بشكل ٦تنهج وشامل، ومل أستثن فيو شاردة وال واردة، سواء كانت اللفظة ا١تختلف فيها من قبيل األصوؿ، 
أـ من قبيل الفرش، ليفي ْتاجة ا١تبتدئ، وذلك عرب جدوؿ من ثالثة أعمدة، وىي كالتايل: عمود خاص 

وعمود خاص بالبياف أو التوضيح لكيفية القراءة، أما القسم  يعقوب باإلماـ حفص، وعمود خاص باإلماـ
الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات الفرشية فقط وبعض الزيادات، 

أف يرجع ٢تذا القسم بيسر، ويستخرج الكلمة  قراءةليفي برغبة ا١تنتهي، وليسهل على من لو دراية هبذه ال
رشية بسرعة ودوف عناء، وإين أستحضر ىنا مقدمة ابن مهراف األصفهاين صاحب كتاب ا١تبسوط يف الف

"ولقد أعلمتكم أين صن فتو للَفِهِم البصَت، اٟتاذؽ  :القراءات العشر، متحدثًا فيو عن كتابو )الشامل( بقولو
 النحرير، الذي تبحر يف ىذا الباب، وتفنن يف العلـو واآلداب".

تدريس قراءات جنح خاطري على إدارج بعض األمور الًتبوية يف ىذه السلسلة ا١تباركة، كأىداؼ وقد      
ضوابط اٟتلقة و ، يعقوبمنهجية اٟتلقة القرآنية ا٠تاصة بدورة اإلماـ و ، القرآف الكرًن يف اٟتلقات القرآنية

امل ومًتابط، وغَت ذلك ، ومواعيد االمتحانات وذلك بعد كل موضوع متكيعقوبالقرآنية ا٠تاصة باإلماـ 
من األمور الًتبوية اليت ال ٗتفى على كل ذي بصَتة نق ادة، وفطنة وق ادة، وقد كاف ذلك كلو يف إطار 
التكامل بُت اإلطار النظري واٞتانب التطبيقي، وكعامل مساعد للمعلم أو للقارئ حىت يستعُت هبا أثناء تعلم 

 .قراءةوتعليم ىذه ال

سأؿ أف جيعل ىذه السلسلة القرآنية خالصًة لوجهو، وأف يكتب ٢تا الَقبوؿ األوفر، والتقدير وا تعاىل أ     
األكرب، وأف ينفع هبا كاتبها ومن حولو، وأف ينفع هبا أجيااًل وأجيااًل، وأف جينبٍت كبوة الفكر، وعثرة القلم، 

 ومن عثر فيها على تقصَت أو خلل فليعذر ولينصح وليصلح.

 ىنا أف أُذّكر بأف ذلك اٞتهد ا١تبذوؿ الذي كاف يف خدمة كتاب ا مهما بل  من الصعوبة وال يفوتٍت     
 فهو ٦تتع، ومهما جلب من ا١تشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "وقبل أف أضع قلم التبياف، وانطالقًا من حديث رسوؿ ا      
 تفضل فساعد وأعاف؛ فهل جزاء اإلحساف إال اإلحساف!؟، أتوجو بالشكر والعرفاف، لكل من 1"اهلل

مػػن ىػو يف ميػادين الفضػل سػػابق، «  -داود اأبػ-سػػليماف أبػو عػاذرة » أخص بالشػكر شػيخي الفاضػل فػ     
 ة، وتنقيحها لغوياً.لويف موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلس

                                                 
 .383، ص6601، حباب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكالترمذي،  1
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سػػات فنيػػة يف إخػػراج فػػرش ىػػذا الكتػػاب، علػػى مراجعػػة وإضػػافة ١ت« طباسػػي  عبػػد السػػالـ» وأشػػكر األخ      
ٞتهػػػوده وتواصػػػلو مػػػع ا١تشػػػاي  للتقػػػدًن ٢تػػػذه السلسػػػلة «  عبػػػد ا ٚتػػػاؿ العرقػػػاف »الفاضػػػل  يوالشػػػكر لشػػػيخ

 .ا١تباركة
، صػػػاحب األفكػػػار النػػػَّتة، واٞتهػػػود ا١تضػػػنية، يف نشػػػر ىػػػذه «بػػػو شػػػبيكةعبػػػد ا أ» :األخ ا٢تمػػػاـشػػػكر كمػػػا أ

 السلسلة ا١تباركة.

 تامػػاً أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أو نفعػػٍت ب شػػارة، أو ىػػداين إىل صػػواب، أو أمػػدين بكتػػاب، ولػػ نوخ     
 أف أقدـ ٢تم الشكر والثناء فلهم عندي خالص الدعاء. كتايب ىذاأُحصرُت يف  

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 د. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدانػة                                                                    
 اٞتامع للقراءات العشر الصغرى والكربى                                                                      

 واألربع الشواذ                                                                                
 عضو مشيخة ا١تقارئ الفلسطينية                                                                       
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 -استهالؿ:
دؾ بأفكار ومعلومات مفيدة، ٕتعلػك قػادراً علػى قػراءة كتػاب ديىذا الكتاب، وآمل أف  القتنائك ؾأشكر      
 بالشكل الصحيح.  ا

أف تػػزودين با١تالحظػػات الػػيت  -ا١توجػػود يف بدايػػة الكتػػاب مػػن خػػالؿ الربيػػد اإللكػػًتوين-كمػػا آمػػل منػػك      
الػػػيت توقفػػػت عنػػػدىا، والسػػػطور الػػػيت وضػػػعت خطوطػػػاً ٖتتهػػػا، فػػػال شػػػيء يطػػػري  دونتهػػػا، والصػػػفحات ا١تهمػػػة

، وإذا كػػاف كتابػػو ىػػذا متعلقػػاً بػػالقرآف الكػػرًن فهػػو علػػى ذلػػك الكاتػػب أكثػػر مػػن رؤيػػة كتابػػو علػػى أفضػػل حػػاؿ
 .آكد

حػػوؿ قصػػور اٞتهػػد البشػػري، رغػػم كػػل اػػاوالت  1نقػػل مػػا ذكػػره العمػػاد األصػػفهاينّ أأف  يل ىنػػايطيػػب و      
للتحسُت، والتهذيب، والتنقيح، وا١تتابعة، بقولو: "إين رأيت أنػو ال يكتػب أحػد كتابػاً يف يػـو إال قػاؿ يف غػده: 

ـ ىػػذا لكػػاف أفضػػل، ولػػو تُػػرِؾ ىػػذا لكػػاف لػػو غُػػَت ىػػذا لكػػاف أحسػػن، ولػػو زِيػػد ىػػذا لكػػاف ُيَستحسػػن، ولػػو قُػػد  
د.ت، اٞتوزيػػة،  قػػيم ) ابػػن ٚتلػػة البشػػر"أٚتػػل، وىػػذا مػػن أعظػػم العػػرب، وىػػو دليػػل علػػى اسػػتيالء الػػنقص علػػى 

 (. 2ص، 1ج

، أو الػػدرر اٟتسػػاف يف القػػراءات العشػػر للقػػرآفلصػػفحة الفػػيس: )وأرجػػو منػػك أف تعػػود مػػن وقػػت آلخػػر      
ألين أنػػػوي وضػػػع بعػػػض التحسػػػينات والتعػػديالت والنمػػػاذج وا١تصػػػادر األخػػػرى الػػػيت قػػػد  صػػفحيت الشخصػػػية(،
 تكوف مفيدة لك حقاً.

أذكػره ٣تمػالً يف  - بعػد طلػب العػوف والتوفيػق مػن ا  -كت يف ىذا الكتاب أسلوباً للكتابػة وقد سل     
 األمور التالية:

 كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين. .1

كتابػػػة األحاديػػػث النبويػػػة الشػػػريفة بالتشػػػكيل وٓتػػػط ٥تػػػالف لبػػػاقي الكتػػػاب، وذلػػػك تعظيمػػػاً ألحاديػػػث  .2
 .ا١تصطفى 

 ذلػػك جعلػػت وقػػد اآليػػة، ورقػػم السػػورة، اسػػم مواضػػعها، بػػذكر إىل ستشَهد هبػػامُ الػػػة اآليػػات القرآنيػػ عػػزو .3
 .اٟتواشي تكثر ل ال مباشرة اآلية ورود عقب

 .قدر اإلمكاف با١تصطلحات التعريف .4

                                                 
يقال أّن هذم المقالة كتبها القاضي عبد الرحيم بن عمي البيساني إلى نائبه في وزارة الكتابة ا ديب الشهير العماد  1

انظر يف ذلك: عبد ا عبد الرٛتن البساـ: توضيح األحكاـ من بلوغ ا١تراـ، ) مكة ا١تكرمة، مكتبة ا صفهانّي، ثم شهرت عن العماد، 
 .3ص ـ (،2003، 1، ج5األسدي، ط
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 .اٟتاشية يف وذلك ا١تبهمة الكلمات معاين بياف .5

 .الواردة يف الكتاب الشخصيات ببعض التعريف .6

علػػى التػػأين يف اسػػتنباط مسػػألة أو اٟتكػػم علػػى ظػػاىرة، وذلػػك ألف  - قػػدر اإلمكػػاف -كنػػُت حريصػػاً  .7
وَمن ػو، مػع  ا٠توض يف أمر يتعلق بالقرآف يتطلػب تتبعػاً دقيقػاً واسػتقراًء وافيػاً، وكػاف ذلػك بفضػل ا 

 قصر الوقت وطوؿ الطريق.

 .ا١تنت يف ا١ترجع إىل اإلشارة مع تنصيص " " عالميت بُت النص وضعتُ  اٟتريف االقتباس عند .8

 بكلمػػػػة أشػػػرت -بػػػا١تعٌت أي إذا اطلعػػػػت علػػػى ا١تراجػػػع وأوردت مػػػا قػػػػالوه بتصػػػرؼ  االقتبػػػاس كػػػاف إف .9
كػػذا، وقػػد أدع ذلػػك عنػػد الشػػهرة أو خفػػاء القائػػل، وإذا وضػػعُت بػػُت الكلمػػات ىػػذه  ا١ترجػػع ،[انظػػر]

ختصػػػار، أو لعػػػدـ النقػػػاط ]...[، فػػػ ف ذلػػػك يعػػػٍت أّف ىنػػػاؾ كالمػػػاً ٤تػػػذوفاً ل االسػػػتغناء عنػػػو طلبػػػاً لال
 .الفائدة من ذكره

يف حاؿ االقتباس، وإيراد ٚتلة بُت قوسُت يف ثنايا الكالـ؛ يكوف ذلك تنبيهػاً علػى أف مػا بػُت القوسػُت  .11
 ىو من كالمي، وليس من الكالـ ا١تقتبس.

 .نُطقو ويلتبس قراءتو ُتْشِكلُ  ٦تا َضْبطٍ  إىل حيتاج ما بالشكل ضبطتُ  .11

 ترتيػػػب حسػػػب ومرتّبػػػةً  ٣تّمعػػػة -الػػػيت أعػػػانتٍت علػػػى ىػػػذا الكتػػػاب-ع وا١تراجػػػ للمصػػػادر فهرسػػػت عمػػػل .12
 .يف هناية الكتاب وذلك الكتاب يف الواردة آخر للموضوعات وفهرست ا٢تجاء، حروؼ

 يزه، كالنقطتُت وعالمات االستفهاـ و٨توىا.يإثبات عالمات الًتقيم الالزمة إليضاح النص و٘ت .13

راجػػػػع والرسػػػػائل اٞتامعيػػػػة والوثػػػػائق والتبويبػػػػات ا١توضػػػػوعية ا١تصػػػػادر وا١ت مػػػػن قمػػػػت بػػػػالرجوع إىل العديػػػػد .14
ظنّػاً مػٍت بػأّف فيهػا بغيػيت، فلػم  -مل أسػتفد منهػا-وصفحات اإلنًتنػت، وقمػت ٔتراجعػة عشػرات أخػرى 

 أقيدىا ألنٍت مل أدوف منها شي اً.

 وصػػػػرفاً  االختصػػػػار، يف اٟتواشػػػػي، ورغبػػػػةً  تكثػػػػر إىل أصػػػػحاهبا، لػػػػ ال -يف الغالػػػػب  -مل أْعػػػػُز الفقػػػػرات  .15
 إثػراء يف منهػا أفػدتُ  وا١تراجػع الػيت ا١تصػادر بفهرسػت -الكتػاب آخػر يف-أىػّم، واكتفػاًء  ىػو ١تػا للجهد
 العلمية. ا١تادة

وأخػػَتاً: إين ١تػػا رأيػػت سػػعة أصػػوؿ ومػػادة ىػػذا الكتػػاب وبوليتهػػا، وأيقنػػت بطػػوؿ ىػػذه ا١تػػادة، رأيػػت أف  .16
 نها، سعياً يف التخفيف من طوؿ ا١توضوع.أقتصر يف األمور التوضيحية والتوثيقية على ا١تهم م
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 -:أىم ما يميز ىذا الكتاب
يسرع بك إىل علم و ،  بقراءة كتاب ا من خاللو الكتاب ديكث بك يف صومعتك لتتلذذ .1

 القراءات القرآنية، يشخص لك الداء، ويضع لك الدواء، ويعطيك الرأي األرجح.
على البحث  اً قادر  اً متمكن اً قارئ لتجعل منكًتاضية، وؽ األمثلة العملية وكذلك العقلية واالفػسَ  .2

 واالستقصاء.
 يضع لك ٖتليالً دقيقاً لكثَت من ا١تسائل الشائكة، مث يضع لك حاًل علمياً لكل حالة على حده. .3
صغَتة، وديتد بك حىت يعرض لك قضايا شائكة ٗتصصية لقضايا  إنو يضع لك مشكالت وحلوالً  .4

 وكبَتة.
  اختيارىا بدقة لتكوف مستوفية لفكرة ا١توضوع.األمثلة والشواىد ل .5
 ٚتع بُت ثناياه أىم األفكار وا١تواضيع والقضايا اليت احتوهتا الكتب األخرى يف ذات اجملاؿ. .6
 تبسيط ا١تعلومة قدر اإلمكاف. .7
 سيتماستخداـ رموز وإشارات معي ػنة للخالفات الفرشية، تعُت القارئ على تصور ىذا ا٠تالؼ، و  .8

 ىذه الرموز يف منهجية كتابة الكلمات الفرشية. اٟتديث عن
اليت ال بد لكل مطلع على  -كعالقة األحرؼ-٘تي ز الكتاب ببعض القضايا واألمور وا١تسائل ا١تهمة  .9

 علم التجويد والقراءات أف يتقنها، ويتعر ؼ إليها.
ومة، وقد ل اٟتديث عن ُقس م الكتاب إىل ثالثة أقساـ، لُيسه ل للقارئ الكرًن سرعة الوصوؿ للمعل .10

 ىذه األقساـ يف ا١تقدمة.
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 أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكريم في الحلقات القرآنية
 :أف يراعيها لرفع مستوى الطالبالتي على المعلم  العامة األىداؼ

 .غضاً طرياً كما نزؿ على رسوؿ ا  القرآفقراءة أف يتقن  (1

 {.خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّموُ } ن أىل ا٠تَتية لقولو أف يُبدي استعداده ألف يكوف م (2

 نيل األجر والثواب باٞتلوس يف حلقات العلم.أف يسعى ل (3

 .﴾َوَردِِّو ٱۡىُلۡرَءاَن دَۡرتِيًَل ﴿إرضاء ا سبحانو وتعاىل وذلك بتنفيذ أمره أف حيرص على  (4

 أف يربط بُت ا٠تشوع والتدبر أثناء الصالة. (5

 أف يزيد من الثروة اللغوية وا١تهارات اللسانية والصوتية ا١تصاحبة للنطق. (6

القػرآف والقػراءات القرآنيػة ا١تتػواترة، واالنتمػاء إىل أىػل القػرآف واالعتػزاز أف يتعمق لديػو زيػادة حػب  (7
 .هبذا الوصف

 {....للَُّو ِفي ِظلِِّو  َسْبَعٌة ُيِظلُُّيْم ا} لقولو  أف ينمي عادة التحابب يف ا وزيادة روح اأُلخوة (8

 أف يسعى لدعم الثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اٟتياة. (9

 .ألبناء ا١تسلمُت ) زكاة العلم (معلماً قرآنياً  -فيما بعد  -أف يبذؿ أقصى اٞتهود ليصبح  (11

 أف يربز أمهية القراءات القرآنية ا١تتواترة، ومكانتها من الدين القوًن. (11

 ٟتفظ والتطبيق السليم.أف ينمي لديو القدرة على ا (12

 أف يتعود إتقاف التالوة بأوجو القراءات، وترتيبها، وضبطها، وعدـ ا٠تلط بينها. (13

 
 -:يعقوباإلماـ  منهجية الحلقة القرآنية الخاصة بدورة

  الزمك طواؿ فًتة الدورة.يإلفادتك، فنأمل أف  ىذا الكتابُصمم 

 يعقوباإلماـ ص بقراءة خا وى عتمد للدراسة ىو ىذا الكتاب والذيا١تنهج ا١ت. 

  خاص بكل طالب. مصحفعلى  يعقوبٖتضَت فرش كلمات 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دوري وذلك يكوف يف هناية كل موضوع 

 .الدورة منك وإليك، و٨تن نسعد ٔتشاركتك الفعالة والبناءة 

 أو لتطوير منهجية الدورة.كتابرأيك يهمنا فال تبخل علينا ٔتقًتحاتك لتطوير ال ، 

 
 -:يعقوبضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ 

 الغياب ألكثر من ثالث مرات بدوف عذر يكوف عقابو الفصل.
 اٟتديث اٞتانيب ٦تنوع.

 .أثناء ااضرة ٦تنوع -اٞتواؿ-التحدث باموؿ 



 أصوؿ قراءة يعقوب الحضرمي                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 08      

 

 

 -منهجي في الكلمات الفرشية:
 رشية.حرصت قدر اإلمكاف أف ألتـز بالرسم العثماين يف كتابة الكلمات الف 
 .ًإذا ذكرت مطلقاً فهذا يعٍت وصالً ووقفا 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على شكل األلف، ٨تو: ]  اْ إشارة ) َۡعَضِمّٞ ٝاء .] 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على شكل الواو، ٨تو: ] ۪وإشارة )  

َ
 [. َُبُِّبُسً۪وأ

  ( تعٍت تسهيل  ـ۫ىإشارة )[ :ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على نربة، ٨تو  
َ
حَ ۫ىأ ٍَّ .] 

  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على سطر، ٨تو: ] ۬۬إشارة ) ۬
َ
 [. ََُّم أ

  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على نطق ىذا اٟترؼ بالسُت، ٨تو: ] ـــــْـ إشارة )   َۡفحّٗ ثَػ .] 
  ( إذا كانت فو  ـؒإشارة ) [ :ٓيءَ ِشـؒؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على اإلباـ ٨تو .] 
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على الوقف هباء السكت ٨تو: ] ـــــْـ إشارة )  ًَ  [. ؙذِي
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على إبداؿ التاء وقفاً إىل ىاء، ٨تو: ]  ؗـإشارة )ثَخ

َ
َٰد  [. َؗي

  ( ـ٘إشارة َِ رؼ ف هنا تدؿ على أف حركة ا٢تمزة منقولة، ٨تو: ]( إذا كانت فوؽ اٟت ـ ق   ا۬٘ ٌِ  [.ۡشتَۡۡبَ
  ( ـــ  إشػػارة  ) ،حػػذؼ اٟتػػرؼ إذا كانػػت فػػوؽ اٟتػػرؼ ف هنػػا تػػدؿ علػػى أي الصػػفر ا١تسػػػػػتطيل القػػائم

ّ ۬ ]، ٨تو: وإثباتو وقفاً  ،وصالً  َِّ  .[يَتََص
  ( ـــْ إشػارة  ) حػػذؼ اٟتػػرؼ وصػػالً هنػػا تػػدؿ علػػى إذا كانػػت فػػوؽ اٟتػػرؼ ف ، ا١تسػػػػػتديػػػػرأي الصػػفر

ّح  ]، ٨تو: ووقفاً 
َ
 .[َْ َوَكد

  ( ِــ إشارة ةََمۡؑر( إذا كانت ٖتت اٟترؼ ف هنا تدؿ على اإلمالة، ٨تو: ]  ــــ َٓ َٰ  [. ى
  يعقػػػوبلإذا مل أذكػػػر اسػػػم الػػػراوي فهػػػذا يعػػػٍت أف  الػػػراويُت اجتمعػػػا يف ىػػػذا األمػػػر، أي أف  ا٠تػػػالؼ 

 براوييو.
 ،ًالوقػػػف هبػػػاء خاصػػػاً بالكلمػػػات الفرشػػػية فقػػػط، مػػػع االختصػػػار يف البيػػػاف، أمػػػا  أفػػػردت قسػػػماً ثالثػػػا

وما شػابو ذلػك، فلػم أتطػرؽ إليػو يف ىػذا واإلمالة، وضم ىاء الضمَت، ، والتقاء الساكنُت، السكت
 القسم منعاً لإلطالة، ومن أراد االستزادة فلَتجع إىل القسم الثاين، ففيو تفصيل كاٍؼ.

 

سػػػلوب الػػػذي توّخيتػػػو ّتهػػػدي أثنػػػاء إعػػػداد ىػػػذا الكتػػػاب وٚتعػػػو، حػػػىت تكامػػػل نصػػػابو، كػػػاف ىػػػذا ىػػػو األ      
 واستوىف مباحثو، واكتسى حلة تليق بشرؼ ا١توضوع، وعظمة القرآف الكرًن.
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 -:يعقوب الحضرمي اإلماـ
يعقػػوب بػػن إسػػحاؽ بػػن زيػػد بػػن عبػػد ا بػػن أيب إسػػحاؽ اٟتضػػرمي، مػػوالىم البصػػري، يكػػٌت بػػأيب : ىػػو     
 مد.٤ت

القػػارئ التاسػػع ضػػمن القػػراء العشػػرة، أعلػػم النػػاس يف زمانػػو بػػالقراءات، والعربيػػة، والروايػػة، وكػػالـ العػػرب،      
 والفقو، انتهت إليو رئاسة اإلقراء بعد أيب عمرو، وكاف إماـ جامع البصرة سنُت.

إىل مػػػن قػػػرأ بػػػو، ب كػػػل حػػػرؼ َسػػػٚتػػػع فيػػػو عامػػػة اخػػػتالؼ وجػػػوه القػػػراءات ونَ « اٞتػػػامع»لػػػو كتػػػاب ٝتػػػاه      
 وكاف يأخذ أصحابو بعّد آي القرآف، ف ف أخطأ أحدىم يف العد أقامو.«، وقف التماـ»وكتاب آخر ٝتاه 

قػػػاؿ أبػػػػو حػػػال السجسػػػػتاين: "ىػػػو أعلػػػػم مػػػن رأيػػػػت بػػػاٟتروؼ واخػػػػتالؼ القػػػراءات ومػػػػذاىبها، وعللهػػػػا،      
 .ومذاىب النحاة، وىو أروى الناس ٟتروؼ القرآف وحديث الفقهاء"

، فهػػم أو أكثػػرىم علػػى 1قػػاؿ أبػػو عمػػرو الػػداين: "وائػػتم بيعقػػوب يف اختيػػاره عامػػة البصػػريُت بعػػد أيب عمػػرو     
 .مذىبو"، وقاؿ: "وٝتعت طاىر بن غلبوف يقوؿ: إماـ اٞتامع بالبصرة ال يقرأ إال بقراءة يعقوب"

، أنػػػو قػػػاؿ: "وعلػػػى قػػػراءة وروى الػػػداين عػػػن شػػػيخو ا٠تاقػػػاين عػػػن ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد ا األصػػػبهاين     
 .يعقوب إىل ىذا الوقت أئمة ا١تسجد اٞتامع بالبصرة، وكذلك أدركناىم"

 فقاؿ: "صدوؽ".  ،قاؿ ابن أيب حال: "س ل أٛتد بن حنبل عنو، فقاؿ: صدوؽ"، وس ل عنو أيب

ف يعقػوب أقػرأ أىػل وقاؿ أبو اٟتسن بن ا١تنادي يف أوؿ كتابو اإلجياز واالقتصػار يف القػراءات الثمػاف: "كػا     
 زمانو وكاف ال يلحن يف كالمو، وكاف السجستاين من أحد غلمانو". 

وقػػػػاؿ السػػػػعيدي: "دعتػػػػٍت نفسػػػػي لتػػػػأليف كتػػػػاب مػػػػوجز يف القػػػػراءات، متممػػػػاً بيعقػػػػوب بػػػػن إسػػػػحاؽ يف      
 النبوات". القراءات كما ٘تم بالنيب 

 النحو". وقاؿ ابن اٞتزري: "كاف يعقوب من أعلم أىل زمانو بالقرآف و 

ََكجّٗـ﴿  :فقػرأت عليػو سػورة طػو فقػرأت قاؿ أبو عثماف ا١تازين: "رأيت النػيب       اقػرأ  :فقػاؿ ،﴾ ىّٗٔ ِشـة ٌَ
 ".  -أي بضم السُت- اقرأ قراءة يعقوب ،سوى

                                                 
 .البصري، أحد القراء السبعة ارزبَّمان بن العالء بن عم( أبو عمروهو: ) 1
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وقاؿ أبو القاسم ا٢تذيل: "مل ير يف زمن يعقوب مثلو كاف عا١تاً بالعربية ووجوىها والقػرآف واختالفػو فاضػالً      
ياً ورعػاً زاىػداً، بلػ  مػن زىػده أنػو ُسػرؽ رداؤه عػن كتفػو وىػو يف الصػالة ومل يشػعر، ورد إليػو ومل يشػعر لشػغلو تق

 ق".طل  بس ويُ بالصالة، وبل  من جاىو بالبصرة أنو كاف حيَ 
 

 -شيوخو:
حيػػِت  بػػن شػػرنفة، وأيب أخػػذ القػػراءة عرضػػاً علػػى أيب ا١تنػػذر سػػالـ بػػن سػػليماف الطويػػل ا١تػػزين، وعػػن شػػهاب     

قػاؿ  ،بن ميموف ا١تعويل، وأيب األشهب جعفر بن حياف العطػاردي، وقيػل أنػو قػرأ علػى أيب عمػرو نفسػو مهدي
، وٝتػػع اٟتػػروؼ مػػن أبػو عبػػد ا القصػػاع: )ومػػا ذلػػك ببعيػػد ألف أبػػا عمػػرو تػويف وليعقػػوب سػػبع وثالثػػوف سػػنة(

 .ٛتزة والكسائي

قػػػرأ سػػػالـ أيضػػػاً علػػػى أيب اجملشػػػر عاصػػػم بػػػن العجػػػاج و ، ـ علػػػى عاصػػػم الكػػػويف وعلػػػى أيب عمػػػرقػػػرأ سػػػالو      
علػى وقػرأ شػهاب ؛ بػن دينػار العبقسػي مػوالىم البصػري اٞتحدري البصري، وعلى أيب عبد ا يونس بن عبيػد

وقػػػرأ ، ابسػػػندمه البصػػػري وقػػػرأ ىػػػاروف علػػػى عاصػػػم اٞتحػػػدري وأيب عمػػػرو؛ ىػػػاروف بػػػن موسػػػى األعػػػور النحػػػوي
 إسحاؽ اٟتضرمي وىو أبو جد يعقوب، وقػرأ علػى حيػِت بػن يعمػر ونصػر بػن ىاروف أيضاً على عبد ا بن أيب

؛  رجاء عمراف بن ملجػاف العطػارديوقرأ أبو األشهب على أيب؛ اٟتجاب بنوقرأ مهدي على شعيب ؛ عاصم
قػاؿ ابػن اٞتػزري: )وقراءتػو علػى ، وقرأ أبو رجاء على أيب موسى األشعري، وقرأ أبو موسػى علػى رسػوؿ ا 

 .شهب عن أيب رجاء عن أيب موسى يف غاية العلو(أيب األ
 

 -تالميذه:
وا١تنهػاؿ  ،وٛتيػد بػن الػوزير ،وعمر السراج ،وكعب بن إبراىيم ،زيد بن أخيو أٛتد :روى القراءة عنو عرضاً      

ويػػس  ،و٤تمػػد بػػن ا١تتوكػػل ،وروح بػػن عبػػد ا١تػػؤمن ،ومسػػلم بػػن سػػفياف ا١تفسػػر ،وأبػػو بشػػر القطػػاف ،بػػن شػػاذاف
وأبػػو  ،وعبػػد ا بػػن ْتػػر السػػاجي ،وكعػػب بػػن إبػػراىيم ،ريرضػػواٟتسػػن بػػن مسػػلم ال ،بػػن وىػػب الفػػزاريو٤تمػػد 

وعبػداف بػن  ،وأٛتػد بػن شػاذاف ،وأٛتػد بػن ٤تمػد الزجػاج ،وأيػوب بػن ا١تتوكػل ،وروح بن قرة ،حال السجستاين
 ،وأبػو عمػػر الػػدوري ،اعيوأبػو ىشػػاـ الرفػػ ،وأبػو الفػػتح النحػػوي ،والوليػد بػػن حسػػاف ،وداود بػػن أيب سػػامل ،حيػِت

و٤تمػد بػن  ،وأبو أيوب سليماف بن عبد ا الػذىيب ،وأٛتد بن عبد ا٠تالق ا١تكفوؼ ،وورداف بن إبراىيم األثـر
 ،وفهػػد بػػن الصػػقر ،وعػػامر بػػن عبػػد األعلػػى الػػدالؿ ،وعبػػد ا بػػن ْتػػر ،وفضػػل بػػن أٛتػػد ا٢تػػذيل ،عبػػد ا٠تػػالق

 ن ٤تمد بن يونس الكدديي.وروى عنو حرؼ أيب عمرو بن العالء ٛتداف ب
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 سنة ٜتس ومائتُت للهجرة وعمره ٙتاف وٙتانوف سنة. -رٛتو ا تعاىل-تويف  -:وفاتو

ومػػات أبػػوه عػػن ٙتػػاف  ،قػػاؿ البخػػاري وغػػَته: )مػػات يف ذي اٟتجػػة سػػنة ٜتػػس ومػػائتُت ولػػو ٙتػػاف وٙتػػانوف سػػنة
 رٛتهم ا تعاىل(. ،وجد أبيو ،سنة وكذلك جده ،وٙتانُت

 
 .سطةاو دوف بوقد رويا عنو ، وروح رويس، من تلقى عنو مها راوياهوأشهر 

 .يسوَ رُ ❶ 
ىػو أبػػو عبػػد ا ٤تمػد بػػن ا١تتوكػػل اللؤلػػؤي البصػري ولقبػػو رويػػس، أخػػذ القػراءة عػػن يعقػػوب اٟتضػػرمي 
وىو من أحدؽ أصػحابو، قػاؿ الزىػري: سػألت أبػا حػال عػن رويػس ىػل قػرأ علػى يعقػوب قػاؿ: نعػم، 

، وىػػو مقػػرئ حػػاذؽ وإمػػاـ يف القػػراءة مػػاىر ومشػػهور بالضػػبط واإلتقػػاف، ُتو ختمتػػقػػرأ معنػػا وخػػتم عليػػ
واإلمػػاـ أبػػو عبػػد ا الػػزبَت بػػن أٛتػػد الػػزبَتي  ،روى عنػػو القػػراءة كثػػَتوف مػػنهم ٤تمػػد بػػن ىػػاروف التمػػار

 كثَت.غَتىم  و  ،الشافعي
 هجرة.لل ٙتاف وثالثُت ومائتُتبالبصرة سنة  -رٛتو ا تعاىل- تويف رويس وفاتو:

 

 .حوْ رَ ❷ 
مقػػرئ ثقػػة مشػػهور وروح ، ولقبػػو روح ،ىػػو أبػػو اٟتسػػن روح بػػن عبػػد ا١تػػؤمن ا٢تػػذيل البصػػري النحػػوي

وىو من أَجل  أصحابو وأوثقهم، وروى اٟتػروؼ عػن أٛتػد  أخذ القراءة عن يعقوب اٟتضرميضابط، 
 بن موسى، وعبد ا بن معاذ، ومها عن أيب عمرو البصري.

 صحيحو، وعرض عليو القراءة خلق كثَت. روى عنو البخاري يف
 سنة أربع أو ٜتس وثالثُت ومائتُت للهجرة. -رٛتو ا تعاىل- روح وفاتو: تويف

 
 .من طريق الدرة 1لكل راو طريق في القراءة: يعقوبطرؽ 

 الطيػب، أيب طريػق: والثػاين النخػاس، طريػق: األوؿ :يوىػ ،عػنهم  قراءتو رويت طرؽ أربعة رويسل - أ
 عػػدة مػػن طريػػق وكػػل. التمػػار عػػن أربعػػتهم. اٞتػػوىري طريػػق: والرابػػع مقسػػم، ابػػن طريػػق: والثالػػث
 .طريقاً  وأربعوف واحد رويس طرؽ فمجموع طرؽ،

                                                 
لكل راو طريقان وكل طري  من عدة طر ، فمجموع طر  اختار ابن الجزري في كتابه "النشر في القراءات العشر"،  1

 من الطريقين خمس وثمانون طريقًا. يعقوب الحضرمي
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القاسػػم عبػػد ا بػػن اٟتسػػن بػػن  د يف ىػػذا الكتػػاب، والنخػػاس ىػػو: أبػػووطريػػق النخػػاس ىػػو ا١تعتمػػ
 عن رويس.وقد أخذ غدادي سليماف النخاس، وقد أخذ عن أيب بكر ٤تمد بن ىاروف التمار الب

 طريػق: والثػاين وىػب، ابػن طريػق: األوؿ :اومهػ ،واسػطة غػَت مػن عنهمػا قراءتػو رويت طريقاف لروح - ب
 .طريقاً  وأربعوف أربع روح طرؽ فمجموع طرؽ، عدة من طريق ولكل الزبَتي،

وطريق ابن وىب ىو ا١تعتمد يف ىذا الكتاب، وابن وىب ىػو: أبػو بكػر ٤تمػد بػن وىػب بػن حيػِت 
 .روحبن العالء القزاز الثقفي، وقد أخذ عن 

 
 :-رٛتو ا تعاىل- 1ابن اٞتزريقاؿ 

 َوِإْسَحاُؽ َمْع ِإْدرِيَس َعْن َخَلٍف َتالَ            َويَػْعُقوُب ُقْل َعْنُو ُرَوْيٌس َوَرْوُحُهمْ                 
 

 
 يعقوب الحضرميسند قراءة 

 
  محمدسيدنا 

 
 موسى األشعري وأب                                        
 

 أيب رجاء عمراف بن ملجاف العطاردي                                       
 
 مهدي ا١تعويل              األشهب جعفر بن حياف العطاردي وأب    شهاب بن شرنفة      سالـ ا١تزين  

 
 يعقوب                                       
     

 روح                                              رويس                 
 
 

                                                 
 ، البيت السادس.ثالدرة المضيئة في القراءات الثال 1
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 يعقوبقراءة أصوؿ 
 ٚتع أصل، وىو يف اللغة ما يبٌت عليو غَته. األصوؿ:

واصطالحاً: ىو كل حكم كلػي جػار يف كػل مػا ٖتقػق فيػو شػرط ذلػك اٟتكػم، أو ىػو القواعػد الكليػة ا١تطػردة،  
 إلمالة وما شابو ذلك.كا١تد والقصر والفتح وا

 لغة: البسط والنشر. الفرش:
واصػػػطالحاً: ىػػػو األحكػػػاـ ا٠تاصػػػة بػػػبعض الكلمػػػات القرآنيػػػة ا١تختلػػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء مػػػع عػػػزو كػػػل قػػػراءة 

َِ  ﴿لصاحبها ٨تو  ِٔۡم ٱّلِي  ﴾ َمَٰيِـمِ  ﴿ :لفػظ ويعقػوب وخلػف العاشػر فقد قرأ عاصػم والكسػائي ﴾ َمَٰيِِم يَ
ْتػػذفها  وأبػػو جعفػػر نػػافع وابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وابػػن عػػامر وٛتػػزة :يم، وقػػرأ البػػاقوف وىػػمب ثبػػات األلػػف بعػػد ا١تػػ

 .﴾ َميِمِ  ﴿ىكذا: 

والقراء يسموف ما قل دورانو من حروؼ القراءات ا١تختلف فيها فرشاً، ألهنا ١تا كانػت مػذكورة يف أماكنهػا      
 من السور على الًتتيب القرآين فهي كا١تفروشة فرشاً.

( عنػد ابػن كثػَت، وقػد يوجػد يف  ٱىُۡلۡدِس  قد يوجد يف الفرش ما يطرد حكمو، ك سكاف الداؿ يف لفػظ )و      
األصػػوؿ مػػا ال يطػػرد حكمػػو، وذلػػك كا١تواضػػع ا١تعينػػة يف يػػاءات اإلضػػافة ويػػاءات الزوائػػد، وكػػبعض الكلمػػات 

 تبار الكثَت الغالب.اليت سيتم ذكرىا يف باب ا٢تمزات وغَته، وإمنا كانت التسمية يف كل منهما باع
 
 

 باب االستعاذة والبسملة
 ال خالؼ بُت اإلماـ يعقوب واإلماـ حفص يف باب االستعاذة.

أمػػػا يف بػػػاب البسػػػملة بػػػُت السػػػورتُت ف نػػػو ال خػػػالؼ بػػػُت القػػػراء يف إثباهتػػػا يف أوؿ سػػػورة الفاٖتػػػة، وعنػػػد      
 عد قطع أو وقف.االبتداء بأوؿ أي سورة سوى سورة التوبة، سواء كاف االبتداء ب

وىػػم ٥تتلفػػوف يف إثباهتػػا وحػػذفها يف حالػػة الوصػػل بػػُت السػػورتُت، ويعقػػوب ٦تػػن قػػرأ ب ثباهتػػا بػػُت السػػورتُت      
 وعدمو.

يزيػد وجهػُت آخػرين عػن اإلمػاـ حفػص، فتصػبح األوجػو ا١تقػروء هبػا ٜتسػة أوجػو، ثالثػة  يعقػوباإلماـ إذاً      
 حفص. مع اإلماـ يعقوباإلماـ  فيها منها اتفق
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 البسملة بين السورتين:
 ، وأوجهها ثالثة:-سوى بُت األنفاؿ وبراءة  -أثبت يعقوب البسملة بُت السورتُت 

 اٞتميع. فصل (1

 األوؿ ووصل الثاين بالثالث. فصل (2

 وصل اٞتميع. (3

 ويزيد يعقوب على إثبات البسملة بأوجهها ا١تتقدمة وجهُت مها:
 السكت بدوف بسملة. (4

 الوصل بدوف بسملة. (5

 ا١تعلـو أنو ال سكت ألحد من القراء بُت سوريت الناس والفاٖتة. ومن

والقػػراء متفقػػوف يف وجػػوب البسػػملة إذا وصػػلت آخػػر سػػورة النػػاس بػػأوؿ سػػورة الفاٖتػػة، ألهنػػا وإف وصػػلت      
لفظػػاً ف هنػػا مبتػػدأ هبػػا حكمػػاً، وكػػذلك لػػو وصػػل آخػػر السػػورة بأو٢تػػا، وكػػذا لػػو وصػػل آخػػر السػػورة ٔتػػا قبلهػػا مػػن 

 ر، كمن وصل آخر الفلق بأوؿ اإلخالص.السو 

وال خػػالؼ بػػُت القػػراء يف إثباهتػػا يف أوؿ سػػورة الفاٖتػػة، وعنػػد االبتػػداء بػػأوؿ أي سػػورة سػػوى سػػورة التوبػػة،      
 سواء كاف االبتداء بعد قطع أو وقف.

 وىم ٥تتلفوف يف إثباهتا وحذفها يف حالة الوصل بُت السورتُت.     

علػػى آخػػر السػػورة األوىل ومل يصػػلها بػػاليت بعػػدىا ف نػػو يبتػػدئ بالبسػػملة ألهنػػا تكػػوف  أمػػا إذا وقػػف القػػارئ     
 واجبة.

يف ترتيػب ا١تصػحف  متتػاليتُت وحكم الوصل من غَت بسملة كمػا يف الوجػو ا٠تػامس عػاـ بػُت كػل سػورتُت     
 السػػورة فػػ ف كانػػتالكهػػف، كػػآخر النسػػاء مػػع أوؿ   متتػػاليتُت، أـ غػػَت كػػآخر البقػػرة وأوؿ آؿ عمػػراف ،والػػتالوة

تعػػػُت اإلتيػػػاف  الكػػػوثرمػػػع أوؿ  اإلخػػػالصكػػػآخر   -أي غػػػَت مػػػرتبتُت- ترتيػػػب ا١تصػػػحف األوىل بعػػػد الثانيػػػة يف
 ، وال جيوز الوصل.بالبسملة ٞتميع القراء

 .يبسمل كباقي القراء بُت الناس والفاٖتة كما أّف يعقوب
 ي القراء.باقوأما بُت األنفاؿ وبراءة فلو الوقف أو السكت أو الوصل ك

لسػػور فكػػل آيػػة يف افيػػو بيػػاف إلعجػػاز القػػرآف، وإظهػػار تناسػػق ترتيػػب دوف بسػػملة الوصػػل بػػُت السػػورتُت ف     
سػػورة الػػنجم وأوؿ سػػورة آخػػر  فتأمػػلالقػػرآف تتسػػق مػػع مػػا قبلهػػا وتػػأتلف مػػع مػػا بعػػدىا وكػػذلك كػػل سػػورتُت، 



 أصوؿ قراءة يعقوب الحضرمي                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 25      

 

 

َبخِ  ٦٢َوٱۡخُجُدواْ۩  ِۤهَّلِل ْۤاوُدُجۡسٱَف ﴿ :القمر رُ  ٱۡرََتَ ٍَ ةَعُح َوٱنَظقَّ ٱىَۡل وىف الوصػل أيضػاً بيػاف لإلعػراب، ، ﴾ ٱلصَّ
وإظهار ١تعاٍف جديدة قػد تغيػب عػن الػذي مل يصػل السػورتُت، كمػا وفيػو رياضػة للسػاف علػى الفصػاحة والنطػق 

 السليم كوصل التنوين وإسقاط مهزة الوصل والالـ الشمسية، وغَتىا.

1مكي القيسي أجابوقد      
ِ ﴿نػو ١تػا كانػت إ" بقولػو: أيضػاً  البسملة بُت السػورتُت علة حذؼعن   ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ًِ ــرَِّظي ــرَّٱ ٱل وعنػػد ٚتاعػػة الفقهػػاء،  -أي عنػػد مػػن تػػرؾ البسػػملة  -ليسػػت بآيػػة مػػن كػػل سػػورة عنػػده  ﴾ٱل
 أسػػقطها يف وصػػلو السػػورة بالسػػورة، لػػ ال يظػػن ظػػاّف أهنػػا آيػػة مػػن أوؿ كػػل سػػورة، فػػالقرآف عنػػده كلػػو كالسػػورة
الواحػػدة فكمػػا ال يفصػػل بعػػض سػػػوره وبعػػض بالتسػػمية، كػػذلك ال يفصػػل بػػػُت سػػورة وسػػورة بالتسػػمية، فأمػػػا 

 ."إثباهتا يف ا١تصحف ف منا ذلك ليعلم فراغ سورة وابتداء أخرى

التاليػػة  ربعػػةمػػن غيػػر بسػػملة فيجػػب أف يكػػوف ذلػػ  ضػػمن الشػػروط األ يعقػػوبإذا أردت أف تقػػرأ ل إذاً:
 وىي:
 وإف كانتا غَت متتاليتُت كآخر البقرة مع الكهف.حىت فس ترتيب القرآف، أف تكوف السور بن .1

 بُت ٚتيع السور ما عدا بُت الناس والفاٖتة.متحقق الوصل  .2

 إذا انتقل القارئ من هناية سورة إىل وسط سورة يف نفس ترتيب ا١تصحف. .3

بسػمل لبدايػة السػورة الثانيػة يقف القارئ على هناية السورة األوىل ا١تػراد وصػلها بالثانيػة فػ ف وقػف  أاّل  .4
بػػأف  علػػى القػػارئ عػػدـ اإلتيػػاف  2وىػػذا قػػوؿ ٚتهػػور العلمػػاء، وال التفػػات ١تػػن قػػاؿ -باسػػتثناء التوبػػة  -

 بالبسملة، وذلك ألف القراءة سنة متبعة.

" ال خػػالؼ بػػُت أىػػل األداء  ، بقولػػو:3وقػد رد العلمػػاء علػػى مػػن قػػاؿ مثػػل ذلػػك ومػػنهم اإلمػػاـ الػػداين
ىن مػن غػَت أف يوصػلهن ٔتػا قػبلهن أيف أوائل السور إذا قطع على أواخر مػا قػبلهن مث ابتػد يف التسمية

 .-باستثناء براءة  -أي يف فصل البسملة وعدـ فصلها  -يف مذىب من فصل ومن مل يفصل 
كػػػالً مػػػن الفاصػػػلُت بالبسػػػملة   إف   : "- التنبيػػػو الثالػػػث -يف بػػػاب التنبيهػػػات  فقػػػاؿ 4أمػػػا ابػػػن اٞتػػػزري

لُت والسػػػاكتُت إذا ابتػػػدأ سػػػورة مػػػن السػػػور بسػػػمل بػػػال خػػػالؼ عػػػن أحػػػد مػػػنهم إال إذا ابتػػػدأ والواصػػػ

                                                 
، 1، م3الرسالة، ط مؤسسة ) بيروت، وحججها، وعممها السب  القراءات وجوم عن الكشح طالب، أبي بن مكي 1

 .16، ص( هم1404

 .159ص، ( هم1403القري،  أم جامعة ) مكة، السب ، القراءات في اإلقناع الباذش، عمي بن أحمدذلك قول:  2
، ( هم1426العممية،  الكتب دار ) بيروت، المشهورة، السب  القراءات في بيانال جام  الداني، عثمان عمرو أبو 3

 .152ص
 .263ص، ( هم1427، 1جالكبرى،  التجارية ) القاهرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر محمد بن الجزري، 4
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سواء كاف االبتداء عن وقف أـ قطع، أما علػى قػراءة مػن فصػل هبػا فواضػح،  -كما سيأيت   -)براءة( 
تبػػت وأمػػا علػػى قػػراءة مػػن ألغاىػػا فللتػػربؾ والتػيَػػػمان و١توافقػػة خػػط ا١تصػػحف ألهنػػا عنػػد مػػن ألغاىػػا إمنػػا ك

ألوؿ السػػورة تربكػػػاً وىػػػو مل يلغهػػػا يف حالػػة الوصػػػل إال لكونػػػو مل يبتػػػدئ، فلمػػا ابتػػػدأ مل يكػػػن بُػػػػد  مػػػن 
اإلتياف هبا ل ال خيالف ا١تصحف وصالً ووقفاً فيخرج عن اإلٚتاع فكػأف ذلػك عنػده كهمػزات الوصػل 

سػػػواء  ،لفاٖتػػػةولػػػذلك مل يكػػػن بيػػػنهم خػػػالؼ يف إثبػػػات البسػػػملة أوؿ ا ٖتػػػذؼ وصػػػالً وتثبػػػت ابتػػػداءً 
وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدئ هبػا ألهنػا ولػو وصػلت لفظػاً ف هنػا مبتػدأ هبػا حكمػاً، ولػذلك كػاف 

 ."الواصل ىنا حااّلً مرٖتالً 
إذا افتػػتح قراءتػػو بػػأوؿ سػػورة  -بػػُت القػػراء  -، قػػاؿ: "ال خػػالؼ بيػػنهم 1علػػي الصفاقسػػياإلمػػاـ وأمػػا 

عػن قطػع أو وقػف، ورٔتػا يظػن بعضػهم أف  -أي القارئ  -ؤه غَت براءة أنو يبسمل، وسواء كاف ابتدا
 ."االبتداء ال يكوف إال بعد قطع، وليس كذلك

بسػػػمل لبدايػػػة السػػػورة ي فعليػػػو أفيقػػػف علػػػى هنايػػػة السػػػورة األوىل ا١تػػػراد وصػػػلها بالثانيػػػة إذا أراد القػػػارئ أف  إذاً:
 ببداية السورة أو فصلها. ويكوف لو وجهاف، إما وصل البسملة -باستثناء التوبة  -الثانية 

إذا قُػػػرئ ليعقػػوب بػػػُت سػػورتُت ْتػػػذؼ البسػػػملة، فقػػد تلتقػػػي آخػػر كلمػػػة يف السػػورة، بػػػأوؿ كلمػػػة يف  -فائػػدة:
قولػػو ٨تػػو: أحكػػاـ، ذلػػك مػػن  السػػورة التاليػػة، ويًتتػػب علػػى ذلػػك أحكػػاـ التجويػػد مػػن إدغػػاـ أو إخفػػاء أو غػػَت

ًٞ  ﴿تعػاىل:  ة َعيِي َٓ حُّ
َ
د ا ﴿قولػو تعػاىل: ، و بػأوؿ سػورة ا١تائػدة اءالنسػسػورة  آخػر ﴾ َيَٰٓ َظـدّٗ

َ
ٓٓٓع  أ  آخػر ﴾ ٓنٓـي

 ﴿قولػو تعػاىل: ، و بػأوؿ سػورة طػو مرًنسورة  آخر ﴾ ـّ ارِۡكزّٗ  ﴿قولو تعاىل: و ، بأوؿ سورة مرًن سورة الكهف
 ًٞ ة ﴿قولو تعاىل: و ، بأوؿ سورة الفرقاف النورسورة  آخر ﴾ َتَجةَركَ  َعيِي ٌّٗ ًٓ  لَِزا بػأوؿ  رقػافالفسػورة  آخر ﴾ ـٓص

ة ﴿قولو تعاىل: و  سورة الشعراء، ٍّٗ ََ  َعِظي ِي ة ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
َٰد  .بأوؿ سورة اٟتجرات الفتحسورة  آخر ﴾ َي

وقػػػد اسػػػتحب بعػػػض العلمػػػاء وأىػػػل األداء البسػػػملة بػػػُت السػػػورتُت يف أربعػػػة مواضػػػع ١تػػػن كػػػاف يقػػػرأ بوجػػػو      
اضػع األربعػة ١تػن كػاف يقػرأ بوجػو الوصػل بػُت السكت بُت السورتُت يف عمـو القرآف، واستحبوا السػكت يف ا١تو 

 ىي: -واليت تسمى األربع الزاىر  -السورتُت يف عمـو القرآف، وا١تواضع األربعة 
ۡغفَِرةِ  ﴿بُت ا١تدثر والقيامة،  (أ  ٍَ ۡ ُو ٱل ْۡ ىَٰ َوأَ َٔ ُو ٱتلَّۡل ْۡ َٔ أَ حِ  ///َل  ٥٦ُْ ٍَ ِٔۡم ٱىۡلَِيَٰ ًُ بَِي كِۡص

ُ
 .﴾ أ

ِ  ﴿بُت االنفطار وا١تطففُت،  (ب  َّ هِذ  َّلّلِ ٌَ ۡٔ ۡمُر يَ
َ
َفّفِفِيَ  ///َوۡيوٞ  ١٩َوٱۡۡل ٍُ  .﴾ ىِّيۡ

َِِِّت  ﴿بُت الفجر والبلد،  (ج  ََٰذا ٱۡۡلََلِ  ///َل  ٪٢َوٱۡدُخِِل َص ًُ ثَِف كِۡص
ُ
 .﴾ أ

ۡۡبِ  ﴿بُت العصر وا٢تمزة،  (د  اْ ثِٱلػَّ ۡٔ اَغ َٔ اْ ثِٱۡۡلَّقِ َودَ ۡٔ اَغ َٔ زَ  ///َوۡيوٞ  ٣َودَ ٍَ ُّ َزة  ل ٍَ ُْ  ِ
 .﴾ ةٍ ىُِّكّ

                                                 
 .20، ص( هم1425العممية،  الكتب دار ) بيروت، السب ، القراءات في النف  غيث الصفاقسي، محمد عمي 1
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 وعلة ىذا االختيار وقوع الشناعة ألف أوؿ ىذه السور األربعة ) ويٌل أو ال أُقسم (.

،  والصػػحيح المختػػار أف مػػا سػػبق استحسػػاف واجتهػػاد مػػن بعػػض العلمػػاء وىػػو غػػَت منصػػوص عليػػو وغػػَت ملػػـز
 ﴿ القػرآف ٨تػو:والراجح عدـ التفريق بُت ىػذه ا١تواضػع األربعػة وغَتىػا، وديكػن نقضػو بوقػوع كثػَت مػن ذلػك يف 

ۚٓ َل  َٔ ٱىَۡذُّ ٱىَۡلئُُّم ِِلُّ  ﴿البقرة ، سورة من  255آية  ﴾ ُْ َٓ َٔ ٱىۡ ُْ ًُ َو ِظي َٓ البقػرة، سػورة من  255آية  ﴾ َل  ٢٥٥ ٱىۡ
﴿     ﴾ ﴿  ۡعِصجَِي ٍُ ۡ  ا١ترسالت.سورة من  44آية  ﴾ َوۡيوٞ  ٤٤ََنۡزِي ٱل
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 باب المد والقصر
عػػن لغػػة  امتػػاز ٔتيػػزتُت القػػرآفا١تهمػػة يف أحكػػاـ التجويػػد وذلػػك ألف  بػػوابمػػن األوالقصػػر ا١تػػد يعػػد بػػاب      
ولعػػل األصػػل يف ا١تػػد مػػا أخرجػػو اإلمػػاـ البخػػاري رٛتػػو ا يف صػػحيحو عػػن  ،مهػػا الغػػن ) الغنػػة ( وا١تػػد العػػرب
" كػػاف ديػػد مػػداً " ويف روايػػة أخػػرى  :فقػػاؿ قػػراءة النػػيب  عػػن سػػألت أنػػس بػػن مالػػك  -أنػػو قػػاؿ: قتػػادة 

قػػرأ  "كػػاف ديػػد صػػوتو مػػداً "، وأيضػػاً مػػا أخرجػػو اٟتػػافظ السػػيوطي يف الػػدر ا١تنثػػور، وصػػححو األلبػػاين أف رجػػالً 
َسَِٰهيِ  ﴿ : على ابن مسعود ٍَ ۡ َُٰخ لِيُۡفَلَرآءِ َوٱل َدَق ة ٱلػَّ ٍَ بػدوف  أي ةمرسػل التوبػة،سػورة مػن  61آيػة  ﴾ إِجَّ

وكيػف أقرأىػا إيػاؾ يػا أبػا عبػد الػرٛتن  :فقػاؿ الرجػل ما ىكػذا أقرأنيهػا رسػوؿ ا  : مد فقاؿ ابن مسعود
َسَِٰهيِ  ﴿أقرأنيها  :فقاؿ ٍَ ۡ َُٰخ لِيُۡفَلَرآءِ َوٱل َدَق ة ٱلػَّ ٍَ  مل يػرضَ   والشػاىد ىنػا أف ابػن مسػعود ،ىاومػد   ﴾ إِجَّ

 للرجل القراءة بدوف مد.

عنػػد علمػػاء التجويػػد ا١تػػد ٔتقػػدار حػػركتُت فقػػط، أمػػا مصػػطلح ا١تػػد يُػػراد بػػو القصػػر إذا أُطلػػق مصػػطلح  مالحظػػة:
 فا١تراد منو ا١تد زيادة على حركتُت.

 يتمثل فيما يلي: يعقوبوا٠تالؼ يف باب ا١تد والقصر الذي ورد بُت حفص و 
 

 :المخالف لإلماـ حفص في المد يعقوبمذىب اإلماـ 
أو  ف يقع بعػد حػرؼ ا١تػد حػرؼ سػاكن سػكوناً الزمػاً يف كلمػة واحػدة وىو أ المد الالـز الكلمي: (1

وٝتػي ٥تففػاً ٠تفػة النطػق بػو اعتُػرب ٥تففػاً،  غَت مػدغم فيمػا بعػده، أي غػَت مشػدد ، ف ف كافكلمتُت
وقػػد ٖتقػػق ذلػػك يف أكثػػر مػػن  ؛اعتُػػرب مػػثقالً فيمػػا بعػػده،  اً مػػدغم، أمػػا إف كػػاف ٠تلػػوه مػػن التشػػديدو 

 .يعقوبموضع عند اإلماـ 

لحػػػرؼ الػػػذي بعػػػد ل -علػػػى خػػػالؼ بػػػُت الػػػراويُت- ديشػػػدالتأو  باإلسػػػكاف يعقػػػوبقػػػرأ  وقػػػد     
، ، و٘تػػد ٔتقػػدار سػػت حركػػات١تػػد الػػالـز الكلمػػيحػػرؼ ا١تػػد يف األلفػػاظ التاليػػة، لتصػػبح مػػن قبيػػل ا

 :حسب التفصيل التايل وىي
َِ ﴿لفػظ  - أ وَُ ــدُّ ٍِ دُ

َ
ــةل   ﴿مػن قولػو تعػػاىل:  ﴾خ ٍَ ِ َِ ث وَُ ــدُّ ٍِ دُ

َ
مػن سػػورة  36آيػػة  ﴾ كَــةَل خ

وٓ ىكػػذا: )  يػػدغم يعقػػوب: النػػوف يف النػػوفحيػػث  النمػػل، ــدُّ ٍِ دُ
َ
فتمػػد الػػواو الػػيت ، ( ۦنِّ خ

الغنػة  وال ٗتفػى، ا١تثقػل قبلها ٔتقدار ست حركات، لتصبح من قبيل ا١تد الالـز الكلمػي
 .يف النوف، مع مالحظة أنو أثبت ياًء زائدة يف اٟتالُت
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َِم ﴿لفظ  - ب َُٰ ِ  ﴿ىل: مػن قولػو تعػا ﴾فََذ ّبِـَم فََذَُّٰٓ ٌَِ رَّ َِةِن  مػن سػورة  32آيػة  ﴾ َم ثُۡرَهَٰ
فتمػػػػد األلػػػػف الػػػػيت قبلهػػػػا ٔتقػػػػدار سػػػػت  ،بتشػػػػديد النػػػػوفالقصػػػػص، حيػػػػث قػػػػرأ رويػػػػس 

 .ا١تثقل حركات، لتصبح من قبيل ا١تد الالـز الكلمي

ًۡ  ﴿قولػو تعػاىل:  - ت ُٓ َِ نَصةَب ثَۡح
َ
 : البػاء يفرويػس، يػدغم ا١تؤمنػوفمػن سػورة  111آيػة  ﴾ أ

ٓ  ىكػػذا: )، البػػاء ــة نَص
َ
ًۡ ب ثَّ أ ُٓ َِ ــ فتمػػد األلػػف الػػيت قبلهػػا ٔتقػػدار سػػت حركػػات،  ،، ( ۡح

 .لتصبح من قبيل ا١تد الالـز الكلمي ا١تثقل

ًۡ  ﴿حاؿ اإلدغاـ يف أحػد وجهػي رويػس، يف قولػو تعػاىل:  - ث ِٓ يِۡدي
َ
 79آيػة  ﴾ ٱىِۡهَتََٰت ثِد

حركػات، لتصػبح مػن قبيػل  من سورة البقرة، فتمد األلف اليت قبل اإلدغػاـ ٔتقػدار سػت
ِ ٱىِۡهَتَٰٓ  ا١تد الالـز الكلمي ا١تثقل، ىكذا: ) ًۡ ت ثّ ِٓ يِۡدي

َ
 (. د

 176آيػة  ﴾ ٱىِۡهَتََٰت ثِـٱۡۡلَّقِ   ﴿حاؿ اإلدغاـ يف أحد وجهي رويس، يف قولو تعػاىل:  - ج
من سورة البقرة، فتمد األلف اليت قبل اإلدغػاـ ٔتقػدار سػت حركػات، لتصػبح مػن قبيػل 

ِ ٱىِۡهَتَٰٓ  لمي ا١تثقل، ىكذا: )ا١تد الالـز الك  (. ٱۡۡلَّقِ  ت ثّ

َتَٰ ﴿لفظ  - ح دَ  ﴿مػن قولػو تعػاىل:  ﴾َيََٰعۡۡسَ ن َتُلَٔل َجۡفٞس َيََٰعۡۡسَ
َ
ـة فَرَّــُخ  ؙيَٰٓ ـأ ٌَ  َٰ لََعَ

 ِ علػػى ىػذا اللفػػظ هبػػاء  رويػس حيػث يقػػفالزمػػر، سػورة مػػن  56آيػػة  ﴾ ِِف َصۢنــِت ٱَّللَّ
، لتصػػبح مػػن قبيػػل ا١تػػد الػػالـز كػػاتٔتقػػدار سػػت حر  فتمػػد األلػػف الػػيت قبلهػػا، السػػكت
 .ا١تخفف الكلمي

َشَفَٰ ﴿لفػظ  - خ
َ
أ َشَفَٰٓ  ﴿، وقػد ورد يف قولػو تعػاىل: ﴾َيَٰٓ

َ
َٰأ ُٔشـَ   َؙوكَةَل َي َٰ يُ  84آيػة  ﴾ لََعَ

رويس على ىذا اللفظ هباء السكت، فتمػد األلػف الػيت  حيث يقفمن سورة يوسف، 
 .ا١تخفف لكلميقبلها ٔتقدار ست حركات، لتصبح من قبيل ا١تد الالـز ا

ۡييََِتَٰٓ ﴿لفػػظ  - د َٔ ــ َٰ مػػن سػػورة ىػػود،  72مػػن سػػورة ا١تائػػدة، وآيػػة  31، وقػػد ورد يف آيػػة ﴾َي
ۡييََِتَٰٓ  ﴿وقولػو تعػاىل:  َٔ َٰ ًۡ  َؙي َ ِۡذ فََُلًُة َخيِـيَلّٗ حَلۡتَِِن ل َّتَّ

َ
مػن سػورة الفرقػاف،  31آيػة  ﴾ خ

دار سػت رويس على ىذا اللفظ هباء السكت، فتمد األلف الػيت قبلهػا ٔتقػ حيث يقف
 .ا١تخفف حركات، لتصبح من قبيل ا١تد الالـز الكلمي
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 -:المنفصل الجائز المد (2

ًُ وىو أف يكوف حرؼ ا١تد يف آخر كلمة وا٢تمزة يف أوؿ الكلمة اليت تليهػا، ٨تػو }  كِۡص
ُ
ة إِن، فَََل أ ٌَّ

َ
، فَأ

ۡخَفۡيَنََٰم 
َ
 {. إَُِّة أ

 .ويلحق با١تد ا١تنفصل مد الصلة الكربى
 .فقطحركتُت  ٔتقدار بالقصر، أي ٔتده عقوبيوقد قرأه 

 

 -:المتصل الواجب المد (3

ـَذةٓءِ }  :وىو أف يأيت بعد حرؼ ا١تد مهزة يف كلمة واحػدة، وذلػك ٨تػو ْوَلَٰٓهِـَم ، ٱلّظِ
ُ
ََِفـةٓءَ ، أ َلَٰٓهَِهـحُ ، ُظ ٍَ ۡ ، ٱل

 ت قوالً واحداً.أربع حركا ٔتقدار بالتوسط، أي ٔتده يعقوب{، وقد قرأه  ثَرِٓيءٞ ، وََصةٓءَ  ،كُُروٓء   
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 باب ىاء الكناية
سبب تسميتها هباء الكناية ألنو يكٌت هبػا عػن ا١تفػرد ا١تػذكر الغائػب، وتسػمى أيضػاً ىػاء الضػمَت، وتعػرؼ      

 يف اصطالح القراء با٢تاء الزائدة الدالة على ا١تفرد ا١تذكر الغائب.
ُِـٔحُ  ﴿صػلية ٨تػو وقد خرج بقولنا ) الزائدة ( ا٢تػاء األ      َٰ ًۡ دَجَذِّ َي الشػعراء، سػورة مػن  116اآليػة  ﴾ ىَهَِ ىَّ

ـة ﴿وخرج بقولنا ) الدالة على ا١تفرد ا١تذكر الغائب ( ا٢تاء الدالة على ا١تفرد ا١تؤنث ٨تو  َٓ ، والدالػة علػى ﴾ إحَِلۡ
ُٓ  ﴿التثنية ٨تو  ةَعيَۡي ُٓ ، والدالة على اٞتمع مطلقاً ٨تو ] ﴾ ٍَ  [. َؙّ ُٓ إحَِلۡ ،  ًۡ إحَِلۡ

َصيِِّۚۦٓ  ﴿وتتصل ىاء الكناية باالسم ٨تو      
َ
ۥ ﴿، وبالفعل ٨تو ﴾ أ ُّ ٍُ ِ يّ َٓ  .﴾ إحَِلِّۡ  ﴿، وباٟترؼ ٨تو ﴾ ُح

، إال أف يقع قبلها كسػر أو يػاء فتكسػر للمناسػبة، وقػد تضػم ﴾ ََلُۥ ﴿واألصل يف ىاء الكناية الضم ٨تو      
ــ ﴿عػػاىل: عمػػالً باألصػػل، كمػػا يف روايػػة حفػػص يف قولػػو ت نَص

َ
ــةٓ أ ٌَ َٰ َو َُ ى ــۡيَطَٰ ُّ إِلَّ ٱلظَّ سػػورة مػػن  63آيػػة  ﴾ ِِي

َ  ﴿الكهف، وقولو تعاىل:  ُّ ٱَّللَّ َد َعيَۡي َٓ َٰ الفػتح، وكمػا قػرأ اإلمػاـ ٛتػزة ٨تػو قولػو تعػاىل: سػورة من  11آية  ﴾ َع
﴿  ْ ٔا ُهُس ٌۡ ُّ ٱ يِ ْۡ

َ
 القصص. سورةمن  29طو، و آية سورة من  11آية  ﴾ ِۡل

 :٢تاء الكناية يف القرآف الكرًن أربع حاالت ىياية: أحواؿ ىاء الكن
َِنيَو ،  ذِيِّ ٱىُۡلۡرَءانُ أف تقع بُت ساكنُت ٨تو }  .1 ُّ ٱۡۡلِ يَۡم ،  َوَءاَتۡيَنَٰ ٍُ ۡ ُ ٱل ُّ ٱَّللَّ َٰ  .{ َءادَى

ۚٓ  }أف يكوف قبلها متحرؾ وبعدىا سػاكن ٨تػو  .2 َُلُ ٱۡۡلَـقُّ ۡٔ ـُد  ،  كَـ ٍۡ يۡـُم َوََلُ ٱۡۡلَ ٍُ ۡ  َرّبِـِّ ،  ََلُ ٱل
 َٰ لَۡعَ

َ
 .{ ٱۡۡل

 .1والقراء متفقوف على عدـ صلة ىاء الكناية يف ىاتُت اٟتالتُت كي ال جيتمع ساكناف

ٍَِۢ }يكوف قبلها ساكن وبعػدىا متحػرؾ، ٨تػو أف  .3 ۡوهُ ثِـَس آءِ ،  َوََشَ َٔ َٰ َشـ َٰ ِ ُخـُذوهُ فَـٱۡعذِئُهُ إ
 ًِ ًۡ ،  ٱۡۡلَِعي ُْ ة َخَلئُهُ َو ٌَ }. 

 .لبعضهمإال ما اسُتثٍت  ٟتالةلكناية يف ىذه ااال يصل ىاء  القراء وٚتهور

َرَٰتِ  ﴿أف تقع بُت متحركُت ٨تو  .4 ٍَ ََ ٱثلَّ ٌِ ۡخَرَج ثِِّۦ 
َ
 .﴾ فَأ

ٚتيع القراء يصل ا٢تاء بواو لفظية إف كانت مضػمومة وبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال ف ف  ويف ىذه اٟتالة 
 لبعضهم. ثٍتػستُ اما 
 

                                                 
1
َُخ ، فقد قرأم البزي عن ابن كثير بصمة الهاء بواو وتشديد التاء في ) تمهى (، من قوله تعالى )اً واحد اً إل موضع  

َ
فَأ

ۥٓ دَّ  ُّ ِۡ َٰ َخ  عبس. سورةمن  10( ارية يَّهَّ
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 :قوبيعأحكاـ ىاء الكناية لإلماـ 

 وحفص يف باب ىاء الكناية يف التايل: يعقوبيتلخص ا٠تالؼ بُت      
 :التالية ةثمانيىاء الكناية من غَت صلة يف األلفاظ ال بكسر يعقوبقرأ  - أ

ــَم  ﴿قولػػو تعػػاىل:  (1 ــَدّدِهِۦٓ إحَِلۡ آؿ عمػػراف، سػػورة مػػن  75معػػاً، آيػػة  ﴾ يُ
 .﴾ يَُدّدِهِ إحَِلَۡم  ﴿ىكذا: 

ة ُُۡددِِّۦ ﴿قولو تعاىل:  (2 َٓ ِۡ  20، وآيػة سورة آؿ عمرافمن  145آية  ﴾ ٌِ
ة ﴿الشورى، ىكذا: سورة من  َٓ ِۡ ٌِ  .﴾ ُُۡددِِّ 

َٰ  ﴿قولػو تعػاىل:  (3 ىَّ َٔ ة دَـ ٌَ ِۦ  َّلِ َٔ النسػاء، ىكػذا: سػورة مػن  115آيػة  ﴾ُُ
﴿  َٰ ىَّ َٔ ة دَ ٌَ  ِ َّلِ َٔ ُُ﴾. 

ًَ   ﴿قولو تعاىل:  (4 َِّ َٓ : النسػاء، ىكػذاسػورة مػن  115آيػة  ﴾ َوُُۡػيِِّۦ َص
﴿   ًَ َِّ َٓ  .﴾ َوُُۡػيِِّ َص

نَصــ ﴿قولػػو تعػػاىل:  (5
َ
ــةٓ أ ٌَ َٰ َو َُ ى ــۡيَطَٰ ُّ إِلَّ ٱلظَّ مػػن سػػورة  63آيػػة  ﴾ ِِي

نصَ  ﴿الكهف، ىكذا: 
َ
ة أ ٌَ َٰ َو َُ  ِِيِّ ى ۡيَطَٰ  .﴾ إِلَّ ٱلظَّ

ــُلۡ  ﴿قولػػو تعػػاىل:  (6 ــةَوَيۡخ ةًُ َٓ ــِّۦ ُم مػػن سػػورة الفرقػػاف،  69آيػػة  ﴾ ذِي
ةًُ َوَيۡخُلۡ  ﴿ :ىكذا َٓ  .﴾ ةذِيِّ ُم

ًۡ  ﴿قولػو تعػاىل:  (7 ِٓــ ّۡ إحَِلۡ ىۡلِــ
َ
 ﴿النمػل، ىكػػذا: سػورة مػن  28آيػػة  ﴾ فَد

ىۡلِِّ 
َ
ُٓ  فَد  .﴾ ًۡ إحَِلۡ

َ  ﴿قولػو تعػاىل:  (8 ُّ ٱَّللَّ ـَد َعيَۡيـ َٓ َٰ ة َع ٍَ ِ ۡوََفَٰ ث
َ
َۡ أ ٌَ مػن سػورة  11 آيػة ﴾ َو

َد َعيَۡيِّ  ﴿الفػتح، ىكػذا:  َٓ َٰ ة َع ٍَ ِ ۡوََفَٰ ث
َ
َۡ أ ٌَ َ  َو ، وال خيفػى ترقيػق ﴾ ٱَّللَّ

 الالـ من لفظ اٞتاللة ألنو سبقها كسر.

 ىي: ،ألفاظ أربعةىاء الكناية مع صلتها بياء لفظية يف بكسر  يعقوب قرأ - ب

ۚۥٓ  ﴿قولػو تعػاىل:  (1 ُّ ـة ثَيَّۡغـَخ رَِشـةتَلَ ٍَ ۡو َذ َٓ ًۡ َتۡف مػن  67آيػة  ﴾ ِإَون ىَّ
َٰذِ  ﴿ا١تائدة، ىكذا: سورة   .1﴾ ۚۦٓ ِّ رَِشةَل

                                                 
ذلك كسر هاء الكناية  ، فيترتب عمىهذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والهاء وزيادة ألح بعد الالم يعقوبقرأ  1

 .وذلك لمناسبة كسر التاء
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ًُ َظۡيـ ﴿قولػو تعػاىل:  (2 ۡعيَـ
َ
ُ أ ۥٱَّللَّ ُّ ـُو رَِشـةتَلَ َٓ مػػن  124آيػة  ﴾ ُر ََيۡ

َٰذِ  ﴿األنعاـ، ىكذا: سورة   .1﴾ ۚۦٓ ِّ رَِشةَل

ۥ ﴿قولػو تعػاىل:  (3 ُّ ۡـِو َوُِۡػـَف ٌَِ زُيُـَيِ ٱحلَّ ۡدََنَٰ 
َ
سػورة مػن  20آيػة  ﴾ أ
 .2﴾ ِّۦَوُِۡػفِ  ﴿ا١تزمل، ىكذا: 

ۥ ﴿قولػو تعػاىل:  (4 ُّ ِۡو َوُِۡػَف ٌَِ زُيَُيِ ٱحلَّ ۡدََنَٰ 
َ
ۥ أ ُّ مػن  20آيػة  ﴾ َوزُيَُسـ

ِ  ِّۦَوُِۡػفِ  ﴿ا١تزمل، ىكذا: سورة   .3﴾ ِّۦَوزُيُس

 ىي: ،ألفاظ ٜتسةىاء الكناية مع صلتها بواو لفظية يف  بضم يعقوب قرأ - ت

َراَدَِن  ﴿قولو تعػاىل:   (1
َ
ۡو أ

َ
ِهِۦٓ أ ََّ َكَِٰظـَػَُٰخ ُرّ ـ ُْ ۡو  مػن  38آيػة  ﴾ َْ

ۡو ﴿ ، ىكذا:سورة الزمر َْ َّ   هُۥُرَّ  َكَِٰظَػَٰخٞ  ؙُْ
َ
ۡو أ

َ
 .4﴾َراَدَِن أ

ُ  ﴿قولػو تعػاىل:  (2 َُٰخ رَّۡمَذِِّۚۦٓ كُۡو َظۡصِِبَ ٱَّللَّ ِصَؽ ٍۡ ََّ ُم ُْ ۡو   38آيػة  ﴾ َْ
ۡو ﴿ ، ىكذا:من سورة الزمر َْ َّ ِصَؽَٰخٞ  ؙُْ ٍۡ ۚۥٓ رَّۡمَذَ  ُم  .5﴾كُۡو  ُّ

َرّبِ  ﴿قولػو تعػاىل:  (3 ٰـَ الزخػرؼ، ىكػذا: سػورة مػن  88آيػة  ﴾ َورِييِِّۦ َي
 .6﴾ ۥُّ َورِييَ  ﴿

َٰفِـُرونَ  ﴿قولػو تعػاىل:  (4 ٔۡ َنـرِهَ ٱىَۡؽ ًُّ ُُٔرِهِۦ َولَـ ذِ ٌُ  ُ مػن  8آيػة  ﴾ َوٱَّللَّ
ٞ  ﴿الصف، ىكذا: سورة  ًّ ذِ  .7﴾ ۥهُ ُُٔرَ  ٌُ

ِۚۦٓ  ﴿قولػػو تعػػػاىل:  (5 ۡمـــرِه
َ
َ َبَٰيـِــُأ أ مػػػن سػػػورة الطػػػالؽ،  3آيػػػة  ﴾ إِنَّ ٱَّللَّ

ۡمرَ  َبَٰيِأٌ  ﴿ىكذا: 
َ
 .8﴾ ۚۥٓ هُ أ

                                                 
، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية هذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والهاء وزيادة ألح بعد الالم يعقوبقرأ  1

 .وذلك لمناسبة كسر التاء
 .سبة كسر الفاءفاء والهاء، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية وذلك لمناهذا الموض  بكسر ال يعقوبقرأ  2
 .الثاء الثانية والهاء، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية وذلك لمناسبة كسر الثاءهذا الموض  بكسر  يعقوبقرأ  3
 .ضمالبتنوين  (َكَِٰظَػَُٰخ يعقوب )قرأ  4

َُٰخ يعقوب )قرأ  5 ِصَؽ ٍۡ  .ضمالبتنوين  (ُم

 .لمناسبة فتح الالمبفتح الالم، فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك  يعقوبقرأ  6
ت فتح الراء فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة وفتح الراء، بتنوين الضم لمميملموض ، هذا ا يعقوبقرأ  7

 .وتفخيم الراء واإلدغام جمي
 .وفتح الراء، فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة فتح الراء بتنوين ال ين لموض هذا ا يعقوبقرأ  8
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َخـةهُ  ﴿ىل: ضػم ىػاء الكنايػة مػن غػَت صػلة يف قولػو تعػاب قرأ يعقوب - ث
َ
ّۡ َوأ رِۡصـ

َ
آيػة  ﴾ أ

 سػػاكنة قبػػل ع زيػػادة مهػػزةػػػػػػمالشػػعراء، سػػورة مػػن  36مػػن سػػورة األعػػراؼ، وآيػػة  111
رۡصِ  ﴿ا٢تاء، ىكذا: 

َ
َخةهُ  ُّ  ٔـۡ أ

َ
 .﴾ َوأ

َٰلِـَم َاَن  ﴿ب بداؿ ىاء الكناية تاء تأنيث منصوبة، يف قولو تعاىل:  يعقوبقرأ  - ج ُُكُّ َذ
 ٌَ ۥ ِعَِد َرّبَِم  ُّ ّْٗ َشّحُِب  .1﴾َشّحَِبحً ﴿من سورة اإلسراء، ىكذا:  38آية  ﴾ ةۡهُرو

ـــَجَأ  ﴿قػػػرأ يعقػػػوب ب بػػػداؿ ىػػػاء الكنايػػػة تػػػاء تأنيػػػث منصػػػوبة، يف قولػػػو تعػػػاىل:  - ح ۡش
َ
َوأ

َِٓرةّٗ  ۥ َظَٰ ُّ ٍَ َٓ ِ ُ ًۡ َِحّٗ   َعيَۡيُس ـِ ًۡ ﴿سػورة لقمػاف، ىكػذا: مػن  21آيػة  ﴾  َوَبة  َعيَـۡيُس
 ۡٓ ِ َِٓرةّٗ  حّٗ ٍَ ُ  واإلخفاء عند الظاء جلي.، كما أنو أسكن العُت،  ﴾َظَٰ

ُُفـُس َودَـَ ُّ ﴿ْتذؼ ىاء الكناية يف قولو تعػاىل:  قرأ يعقوب - خ
َ
ِٓيِّ ٱۡۡل ة تَۡظـَذ ٌَ ة  َٓ َوذِي

ۡخُيُ  
َ
ّْ ﴿من سورة الزخرؼ، ىكذا:  71آية  ﴾ ٱۡۡل ِٓي ة تَۡظَذ ُُفُس  ٌَ

َ
 .2﴾ٱۡۡل

ـَ ﴿، وذلػك يف قولػو تعػاىل: بكسر ىاء الكنايػة مػن غػَت صػلة رويسقرأ  - د ٌَ دِـِّۦ  َو
ۡ
يَأ

 ِّٗ ٌِ دِِّ ﴿من سورة طو، ىكذا:  75آية  ﴾ ةُمۡد
ۡ
 .﴾يَأ

آيػة  ﴾ بَِيـِدهِۦ ﴿بكسر ىاء الكناية من غَت صلة، وذلك يف قولػو تعػاىل:  رويسقرأ  - ذ
مػػن سػػورة يػػس،  83مػػن سػػورة ا١تؤمنػػوف، آيػػة  88وآيػػة ، البقػػرةمػػن سػػورة  249+  237
ِ ﴿: ٨تو ِي بَِيِدهِ َميَُهُٔت ُُكّ ََ ٱَّلَّ ء   فَُصۡجَحَٰ  .3﴾ََشۡ

ًۡ   ﴿قولو تعاىل:  اإلماـ حفصاً يف يعقوبماـ وافق اإل :0مالحظة ُّ ىَُسـ مػن  7آيػة  ﴾ ِإَون تَۡظـُهُرواْ يَۡرَؽـ
 سورة الزمر، حيث قرأ بضم ا٢تاء بدوف الصلة.

وْ  ﴿ماـ يعقوب اإلماـ حفصاً يف كسر ا٢تاء من غَت صلة يف قولو تعاىل: وافق اإل :2مالحظة
ُ
 َلَٰٓهِـَم َوَيذَّۡلِّ فَأ

ِّ َوَيذَّلِـ﴿قرأ بكسر القاؼ يف ىذا ا١توضع أيضػاً، ىكػذا:  يعقوبالنور، مع مالحظة أف  سورة من  52آية  ﴾
ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
 .﴾فَأ

 
 

                                                 
 ل يخفى فتح الهمزة. 1

 .ل يخفى حذح الياء وصاًل للتقاء الساكنين 2
ۡيُم هناك موض  خامس قرأم كل القراء بالكسر دون صمة، وهو قوله تعالى: }  3 ٍُ ۡ ِ ٱل ِي بَِيِده من  1{ آية  دََبََٰرَك ٱَّلَّ

 سورة الممك.
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 ضميرباب ىاء ال
باإلضػػافة إىل كػػل ، ث يكػػوف ىػػذا اٞتمػػع: ١تػػذكر أو مؤنػػثضػػم اإلمػػاـ يعقػػوب كػػل ىػػاء ضػػمَت ٚتػػع، ْتيػػ     

ًۡ أف تقع ىذه ا٢تاء بعد ياء ساكنة يف، ٨تو: }  يما سبقف طًت شٌت، ويثىاء ضمَت م ِٓ ًۡ ،  َعيَۡي ِٓ ًۡ  ، إحَِلۡ ِٓـ يۡ  ،َلَ
 ََّ ِٓ ًۡ ،  َعيَۡي ِٓ يِۡدي

َ
ة،  خ ٍَ ِٓ ة،  َعيَۡي ٍَ ِٓ ََّ ، ذِي ِٓ ًِٓ،  ذِي ًۡ ،  ُُـرِي ِٓ َِّتَـۡي ًِٓيَـ،  ِِبَ تِي

ۡ
ًۡ ،  أ ِٓ ُِۡدتِي ، ىكػذا: } { َشـ

 ُٓ ُٓ  ، ًۡ َعيَۡي ُٓ  ، ًۡ إحَِلۡ ۡح َّ  ، ًۡ َلَ ُٓ ُٓ ،  َؙعيَۡي يِۡدي
َ
ُٓ ،  ًۡ خ ةَعيَۡي ٍَ  ، ُٓ ةذِي ٍَ  ، َّ ُٓ ُٓ ،  ؙذِي ُٓ  ، ًُُرِي َِّتَۡي ُٓ يَـ،  ًۡ ِِبَ تِي

ۡ
،  ًأ

 ُٓ ُِۡدتِي ًۡ   ، ف ذا مل تكن الياء ساكنة، فاإلماـ يعقوب ال يضم ا٢تاء وذلك ٨تو ){ ًۡ َش ِٓ ًۡ يۡيِ ظَ ، ثَِجۡغيِ ِٓ1). 

ا مػػا سػػقطت اليػػاء مػػن اللفظػػة لعلػػة جػػـز أو بنػػاء، فهػػو يقػػرأ يضػػيف الػػراوي رويػػس علػػى مػػا سػػبق، إذكمػػا      
ًۡ }  :وػػػػػػػػػػػػػػػػػك، ٨تػػػػػبضم ا٢تاء كذل ِٓ ًۡ  ، فَٱۡشَذۡفذِ ًۡ  ، َوُيۡخزِِْ ِٓ ِ د

ۡ
ًۡ  َٔ َف  ، يَأ ِٓ ِ ًۡ يَسۡ  ، ةد ِٓ ًۡ ،  فِ ِٓـ ، ىكػذا: } { َوكِ

 ُٓ ُْ  ، ًۡ فَٱۡشَذۡفذِ ُٓ  ، ًۡ َوُيۡخزِ ِ د
ۡ
ُٓ  َٔ َف  ، ًۡ يَأ ِ ُٓ يَسۡ  ، ًۡ ةد ُٓ ،  ًۡ فِ  ﴿بق، قولػو تعػاىل: ػػػما سػػػػػ{، ويسػتثٍت رويػس م ًۡ َوكِ

هِذ  وَ  ٌَ ۡٔ ًۡ يَ ِٓ ِ
ّ ل َٔ َ يُ ًۡ  أما يف ٨تو ) .نفاؿمن سورة األ 16آية  ﴾ ٌَ ِٓ ْ ي  .فيو (، فالراوي رويس ال يضم ا٢تاء َوَمََلِ

 
 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ًۡ يعقوب )قرأ  1 ِٓ ِ سكان الالم، وتخفيح اليا( ُظيِّي  .ءبفتح الحاء، وا 
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 باب ميم الجمع
 .تدؿ على ٚتع ا١تذكر ويدخل فيها اإلناث، سواء كاف ذلك حقيقة أو تنزيالً  زائدة عن بنية الكلمةىي ميم 

 -محترزات التعريف:
ًَ خرج منو ا١تيم األصلية ٨تو ]  ميم زائدة: ِ ًۡ ،  ٱۡظُسً،  ث َ ل

َ
 [. خ

ة ﴿خرج منو التثنية واإلفراد ٨تو  تدؿ على ٚتع ا١تذكر: ٍَ ُه َٓ ۡج
َ
 .﴾ خ

َيةمُ  ﴿٨تو  :ويدخل فيها اإلناث ًُ ٱلّػِ  ، فهي دالة على ا١تذكر وا١تؤنث.﴾ َعيَۡيُس
ًۡ  ﴿دخل فيها ٨تو  حقيقة:  ف هنا دالة على اٞتمع حقيقة. ﴾ ٌُِِس
ًۡ  ﴿دخل فيها ٨تو  تنزياًل: ِٓ يْ َٰ  ﴿يف قولو تعاىل:  ﴾ َوَمََلِ ٔۡف  لََعَ ًۡ  َخ ِٓ يْ َن َوَمََلِ ۡٔ َِ فِرَۡع ٌّ  ُٓ َِ ن َحۡفذِ

َ
ۚٓ أ آية  ﴾ ًۡ

 ورة يونس، ف ف الضمَت فيها يعود على فرعوف وحده ولكنو ُٚتع.من س 83
 ومن عالمة ميم اٞتمع:

 ( إذا حذفت ال خيتل معٌت الكلمة: ٨تو  ًۡ  (. َعيَۡيُم ( تصبح )  َعيَۡيُس

 1أف يرد قبلها أحد األحرؼ الثالثة التالية: 
ًۡ  ﴿الكاؼ ٨تو  - أ  ، وال تكوف الكاؼ إال مضمومة.﴾ ٌُِِس

 ، وال تكوف التاء إال مضمومة.﴾ ًۡ ُنِذُ  ﴿التاء ٨تو  - ب

ًۡ  ﴿ا٢تػػاء ٨تػػو  - ت ُٓ َ َٰل ـَ ــ ٌۡ
َ
، وقػػد تػػرد ا٢تػػاء مضػػمومة ٨تػػو ا١تثػػاؿ السػػابق، أو ﴾ أ

ًۡ  مكسورة ٨تو ) ِٓ  .يف غَت قراءة اإلماـ يعقوب ( َعيَۡي

 -١تيم اٞتمع حالتاف:أحواؿ ميم الجمع: 
 صلة، حيث أف األصػل يف مػيم اٞتمػع أف يرد بعدىا ساكن، وأكثر القراء على ضمها من غَت الحالة األولى:

ًُ ٱۡۡلَۡعرَ  ﴿الضم، ٨تو  َِة ثُِس  وصػلحػاؿ ال يعقوب، ف ذا وقع قبل ميم اٞتمع ىاء، فمنهج اإلماـ ﴾ ِإَوۡذ فََرۡر
 كسر ا١تيم أو ضمها حسب ما يلي: ىو:

                                                 
بمعنمى هممموا  و، فهم19الحاقمة } هماؤم { آيمة  سمورةاستثني موض  واحد وقم  فيمه قبمل مميم الجمم  هممزة، وهمو موضم   1

اقرؤوا كتابيه، قال بعض أهل الم ة: المعنمى هماكم، أبمدلت الكماح هممزةت كمما أشمار القتيبميت قمال الرضمي: ) هما ( اسمم 
ا لممح همممزة مكممان الكمماح وتصممريفها تصممريح الكمماح نحوهمما ) هممذم الم ممات: أن تمحمم   ىحممدإل ممات:  يلخممذ، وفيممه ثمممان

، هاؤن (، وقال أبو القاسمم فيهما ل مات أجودهما مما حكمام سميبويه فمي كتابمه فقمال: العمرب تقمول: ءَ ، هاهاؤما، هاؤم، هاءِ 
يما نسموة، فمالميم هاَء يا رجل بفتح الهمزة، وهاِء يا امرأة بكسرها، وهاؤما يما رجمالن أو امرأتمان، وهماؤم يما رجمال، وهماؤن 

 في هاؤم كالميم في أنتم وضمها كضمها في بعض ا حيان.
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شػرط الا١تػيم، حيػث تكسػر ا١تػيم عنػده بشػرطُت، يعقػوب سر ، كَ 1إف كانت ا٢تاء يف قراءتو مكسورة ❶
السػػاكن الثابػػت أو اػػذوؼ ) يػػاءمسػػبوقة ْتػػرؼ غػػَت حػػرؼ ال -الػػيت قبػػل ا١تػػيم-: أف تكػػوف ا٢تػػاء األوؿ

ًِ ، وذلػك ٨تػو: } سػاكنحػرؼ  مػيم اٞتمػع بعػد : أف يقعالشرط الثاين، و (ألجل علة ِٓ ِ ،  ٱىِۡٓۡضـَو  كُيُـٔب
 ًِ ِٓ ِ ًِ ،  ٱىَِِّت  كِۡجيَذ ِٓ ِ ۡشَجةُب  ث

َ
 {. ٱۡۡل

الشػػرط ا١تػػيم، حيػػث تضػػم ا١تػػيم عنػػده بشػػرطُت،  يعقػػوب متػػو مضػػمومة، َضػػإف كانػػت ا٢تػػاء يف قراء ❷
، (السػاكن الثابػت أو اػذوؼ ألجػل علػة) يػاءمسػبوقة ْتػرؼ ال -الػيت قبػل ا١تػيم-: أف تكوف ا٢تػاء األوؿ

ًُ ٱ، وذلػك ٨تػو: } سػاكنحرؼ  ميم اٞتمع بعد : أف يقعالشرط الثاينو  ُٓ ُ يُـرِي ُٓ ،  َّللَّ ،  ًُ ٱىۡلَِذـةُل َعيَـۡي
 ُٓ َِ َعيَۡي ۡوىََيَٰ

َ
 {. ًُ ٱۡۡل

تبػػاع مػػيم اٞتمػػع حركػػة ا٢تػػاء، فػػ ف كانػػت ا٢تػػاء يف إ فيمػػا سػػبق ىػػو: وصػػلحػػاؿ ال يعقػػوبإذاً مػػنهج اإلمػػاـ      
 م ا١تيم.سر ا١تيم، وإف كانت ا٢تاء يف قراءتو مضمومة، ضَ قراءتو مكسورة، كَ 

ى اٟترؼ الذي يسبقها على حالػو يف اٟتركػة، ٨تػو أما إذا مل يقع قبل ا١تيم ىاء، ف ف  ميم اٞتمع تضم ويبق     
نَ }  ۡٔ ۡعيَ

َ
ًُ ٱۡۡل ُُذ

َ
ًُ ٱتلَََّكزُرُ ،  َوأ َُٰس ى َٓ ۡ ل

َ
 {. خ

 
 أف يرد بعدىا حرؼ متحرؾ، واإلماـ يعقوب موافق لإلماـ حفص يف ىذه اٟتالة. الحالة الثانية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ضميرباب هاء ال :سب  الحديث عن حكم الهاء في 1
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 باب أحكاـ النوف الساكنة والتنوين

 ق ألحكاـ اإلماـ حفص إال فيما يلي:وىذا الباب يف ٣تملو مطاب
  َراق  النػػوف يف الػػراء مػػن قولػػو تعػػاىل: )  يعقػػوبأدغػػم اإلمػػاـ  َۡ ــ ٌَ ــَو  القيامػػة، سػػورة مػػن  27( آيػػة  َورِي

َ رَّ ىكذا: ) ٌَ  (، ألنو ال يسكت يف ىذا ا١توضع ٥تالفاً يف ذلك اإلماـ حفص.اق  َورِيَو 
  النػػوف أو إخفاؤىػػا وذلػػك لػػو بعػػد ذلػػك إمػػا إدغػػاـ ، و بعػػض ا١تواضػػع ب سػػكاف النػػوف يعقػػوبقػػرأ اإلمػػاـ

ومػا يهمنػا يف ىػذا حسب القواعد العامػة مػن أحكػاـ النػوف السػاكنة والتنػوين، وىػي منتشػرة يف الفػرش، 
 :التالية لفاظاألاٞتانب ىو 
ِل،  ُتـَزّل،  ُحـَزّلاأللفػاظ ا٠تمسػة وىػي: }  .1 ـة،  ُجــَزّ َٓ ُ ِل َزّ ـَزَّل،  ٌُ { حيػػث  ٌُ

 1.ب سكاف النوف وٗتفيف الزاييعقوب  ىاقرأ ، فقدردتوردت وكيفما و 
 .نعاـمن سورة األ 64+  63آية  2﴾ يُسًيُِضِ  ﴿قولو تعاىل:  .2
ِةْاَحٞ دَ فَإِن  ﴿قولو تعاىل:  .3 ٌّ ُِِسً  ٌّ  .األنفاؿ سورةمن  66آية  3﴾ ُسَ 
ن  ﴿قولػػو تعػػاىل:  .4

َ
سػػػورة مػػن  36األنفػػاؿ، وآيػػة سػػورة مػػن  67آيػػة  4﴾ُســـَٔن دَ أ

 األحزاب.
َٔۡم  ﴿لو تعاىل: قو  .5  .يونس سورةمن  92آية  5﴾ ثَِجَدَُِم  ُُِِضيَم فَٱحۡلَ
 .مرًن سورةمن  72آية ، و يونس سورةمن  113آية  6﴾ ُُِِد ًَّ ثُ  ﴿قولو تعاىل:  .6
ًۡ إَُِّة  ﴿قولو تعاىل:  .7 ُْ ُِضٔ ٍُ َ ِۡمَِٓيَ  ل

َ
 .اٟتجر سورةمن  59آية  7﴾ أ

َُٰت  ﴿قولو تعاىل:  .8 ـَ َؿَٰ مػن  5آيػة ، و مػرًن سػورةمػن  91آية  8﴾ ۡرنَ يََِففِ دََسةُد ٱلصَّ
 .الشورى سورة

                                                 

وحِ قوله تعالى: ) :قرأ يعقوب عمى خالح بين راوييه 1 َلَٰٓهَِهَح ثِٱلرُّ ٍَ ۡ ُِل ٱل رويس: ، فقرأ من سورة القيامة 27( آية ُحَزّ
 .: بتاء بدل الياء، وفتح الزايفقرأ روح أمات م  بقاء التشديد ايبإسكان النون، وتخفيح الز 

يُسًقرأ ) 2 َِّضِ  .بإسكان النون، وتخفيح الجيم( ُح
 ( بالتاء بدًل من الياء.يَُسَقرأ ) 3
 ( بالتاء بدًل من الياء.ُسٔنَ يَ قرأ ) 4
يَم قرأ ) 5 َِّضِ  .بإسكان النون الثانية، وتخفيح الجيم( ُج

َِّدِ قرأ ) 6  .بإسكان النون الثانية، وتخفيح الجيم( ُج

ًۡ قرأ ) 7 ُْ ٔ َِضُّ ٍُ َ  .وتخفيح الجيم ،ن النوناسكإب( ل

ۡرنَ قرأ ) 8  .بنون ساكنة بدل التاء، وكسر الطاء م  تخفيفها، وترقي  الراء جمي( َحَذَففَّ
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ة َوَلَِٰسَ  َِةَل تَ ىََ  ﴿قولو تعاىل:  .9 َْ ةُٓؤ ٌَ ة َوَل دِ َٓ َ ُۡلُُٔم ۚٓ  َِةَُلُ تَ ٱَّللَّ ًۡ ٌِـُِس ىَٰ  َٔ  ٱتلَّۡل
 .اٟتج سورةمن  37آية  1﴾

ن ىَّ  ﴿قولو تعاىل:  .10
َ
ٍَِصُح أ ِ َعيَۡيِّ َوٱىَۡخَٰ ََِخ ٱَّللَّ  .النور سورةمن  7آية  2﴾ ٓۡ

ۥ ﴿قولو تعاىل:  .11 ُّ َِّ ۥ جَلُِِضَي ُّ يَ ْۡ
َ
ۥ َوأ ُّ دَ

َ
 .العنكبوت سورةمن  32آية  3﴾ إِلَّ ٱۡمَرخ

ُِضٔكَ إَُِّة  ﴿قولو تعاىل:  .12 يََم  ٌُ ْۡ
َ
 .العنكبوت سورةمن  33آية  4﴾ َوأ

ِۡرهُ  ﴿قولو تعاىل:  .13 ٍّ َٓ َ جُّ ٌَ ُّ ِهُ َُ َو  يس.سورة من  68آية  5﴾ ِِف ٱۡۡلَيِۡق   ۡص
َ يَ  ﴿: قولو تعاىل .14 ٌَ َو 

َ
 الزخرؼ.سورة من  18آية  6﴾ جَظُداْ ِِف ٱۡۡلِيَۡيحِ أ

 الزخرؼ.سورة من  19آية  7﴾ ٱلرَّٱ دَ ِعِ  ﴿قولو تعاىل:  .15
ًِ  ﴿قولو تعاىل:  .16  .القلم سورةمن  1آية  ﴾ ٓنۚٓ َوٱىَۡليَ

 

  و إخفػػاؤه فيمػػا التنػػوين أو قلبػػو أ، ولػػو بعػػد ذلػػك إمػػا إدغػػاـ بعػػض ا١تواضػػع بػػالتنوين يعقػػوبقػػرأ اإلمػػاـ
 بعده، حسب القواعد العامة من أحكاـ النوف الساكنة والتنوين، وما يهمنا يف ىذا اٞتانب ىو:

 بعض ا١تواضع قرأىا باإلدغاـ، وىي: - أ
ـــََل  ﴿قولػػػو تعػػػاىل:  .1 ـــرٞ فَ ـــٔقٞ  َرفَ مػػػن سػػػورة البقػػػرة،  197آيػػػة  8﴾َوَل  َوَل فُُص

 .(ُتموضع)
ّٞ  ﴿قولو تعاىل:  .2 ًٌ ٌُّ  لََعِ  .سورة اٟتجرمن  41ة آي 9﴾ ۡصَذلِي
ۥ ﴿قولػػو تعػػاىل:  .3 ُّ ــ يَ َٓ ــَص ــ ۬  ةَدّزّٗ ــُد َرّيِ َظّلّٗ سػػورة مػػن  98آيػػة  10﴾ ةَوََكَن وَۡع

 .الكهف

                                                 

َِةَل قرأ ) 1 َِةَُلُ  ۬  َح  .بالتاء بدل الياء( َح

نَّ قرأ ) 2
َ
 .بإسكان النون( أ

ۥجَلُ قرأ ) 3 ُّ َِّ َي  .بإسكان النون الثانية، وتخفيح الجيم( َِّضِ
ٔكَ قرأ ) 4 َِضُّ  .وتخفيح الجيم ،ن النوناسكإب( ٌُ
ُّ قرأ ) 5 َِّهِۡص سكان الثانية ،بفتح النون ا ولى( ُج  .م  تخفيفهاوضم الكاح  ،وا 
ْ قرأ ) 6 ُدا سكان النون ،بفتح الياء( يُجَظَّ  .وتخفيح الشين ،وا 

 .الباء، وحذح ا لح، وفتح الدال  منون ساكنة بدلً بن( ِعَبَٰدُ قرأ ) 7

 .بتنوين الضم( فُُصَٔق  َرفََر  قرأ ) 8

َّ قرأ ) 9  .بكسر الالم، وتنوين الياء بالضم( لََعَ

َٓء  قرأ ) 10  .ةت ول يخفى مد العوض وقفاً همز ال وحذحبتنوين الفتح لمكاح، ( َداَّ
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ۡو  ﴿قولو تعاىل:  .4 َْ َّ ِصَؽَٰخٞ  ؙُْ ٍۡ ۚۥٓ رَّۡمَذَ  ُم  .سورة الزمرمن  38آية  1﴾ ُّ
ا ىُّ  ﴿قولو تعاىل:  .5  النجم.سورة من  51آية  2﴾ َىَٰ ـََٔعدّٗ
ذِ  ﴿قولو تعاىل:  .6 ٌُ ُُّ ٞ  الصف.سورة من  8آية  3﴾ ۥهُ ٔرَ ًّ
يف وجػو الوصػل دوف بسػملة )مػع  عند وصل هنايات بعض السور بالسور اليت تليها .7

ًٞ  ﴿قولو تعاىل: ، ٨تو عدـ السكت( ة َعيِي َٓ حُّ
َ
د بػأوؿ سػورة  النسػاءسورة  آخر ﴾ َيَٰٓ

ــة ﴿قولػػو تعػػاىل: و ، ا١تائػػدة ٍّٗ ََ  َعِظي ــ ِي ــة ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
َٰد بػػأوؿ سػػورة  حالفػػت سػػورة آخػػر ﴾ َي

 .اٟتجرات
 قرأىا باإلخفاء، وىي: األلفاظبعض  - ب

ًۡ َظِِصَتّٗ  ﴿قولو تعاىل:  .1 ۡو َصةُٓءوُك
َ
ًۡ  أ ُْ  من سورة النساء. 91آية  4﴾ ُغُدوُر

دّٗ  ﴿قولو تعاىل:  .2 ًۡ ۡغفَ ا تُ ُشضَّ  من سورة األعراؼ. 161آية  5﴾ ۡر ىَُس
نَّ ٱ ﴿قولو تعاىل:  .3

َ
َٞ َوأ ِْٔ َ ُم  سورة األنفاؿ. من 18آية  6﴾ َنۡيدَ  َّللَّ

ة َخيََق ٱ﴿قولو تعاىل:  .4 ٌَ  َٰ َٰ ِ ء  إ ٌِـَ ََشۡ  ُ ۥتَ  َّللَّ ُّ َٰيُـ َؾ ِِ سػورة  مػن 48آيػة  7﴾َذَفيَّـُداْ 
 النحل.

َٔصّٗ  ﴿قولو تعاىل:  .5 ٍّٗ  ١ ةِع ِ  الكهف.سورة من  1آية  8﴾ ةَرّي
ًۡ ﴿قولو تعاىل:  .6 ۡشَجَأ َعيَۡيُس

َ
ٓۡ َوأ ِ َِٓرةّٗ  حّٗ ٍَ ُ َِحّٗ   َظَٰ ـِ  .لقماف ةسور من  21آية  9﴾ َوَبة

ۡو  ﴿قولو تعاىل:  .7 َْ َّ  .الزمر سورةمن  38آية  10﴾ هُۥُرَّ  َكَِٰظَػَٰخٞ  ؙُْ

                                                 

ِصَؽَٰخٞ قرأ ) 1 ٍۡ تباع هاء الكناية و ، ويمزمه ضم هاء الكناية، (رَّۡمَذِّۚۦِٓ ) بفتح تاءلضم، و بتنوين ا( ُم  .لفظية واواً ا 

 .(باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبمها)في  بالتفصيل وشرحه هذا الموض  تم الحديث عنسي 2
 .ت وتفخيم الراء جميبفتح الراء، وضم الهاء، والصمة بواو لفظية( ُُٔرِهِۦقرأ ) 3
 .تنوين الفتح لمتاء، ويقح عميها بالهاء، فهي عمى وزن )نِخَرًة(ب( َظِِصَۡت قرأ ) 4
ۡغفِرۡ قرأ ) 5  .ت وتفخيم الراء جمياء مضمومة بدل النون، وفتح الفاءتب( جَّ
َُ قرأ ) 6 ِْٔ  (.َنۡيدَ ) بفتح دال، و بتنوين النون( ُم

ْ قرأ ) 7  .بالتاء بدل الياء ا ولى( َحَذَفيَُّدا

ََٔصة  قرأ ) 8  ، وسيأتي الحديث عنه في باب السكت.( بترك السكتِع

ۥقرأ ) 9 ُّ ٍَ َٓ ِ  .باب هاء الكناية، وسب  الحديث عنها في وتاء مربوطة منونة بالفتح بدل الهاء ،العين بإسكان( ُ
ِهِۦٓ ، وقرأ )ضمالبتنوين ( َكَِٰظَػَُٰخ قرأ ) 10 تباع هاء الكناية و بفتح الراء، ويمزمه ضم هاء الكناية، ( ُرّ ت لفظية واواً ا 
 .تفخيم الراء جميو 
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يف وجػو الوصػل دوف بسػملة )مػع  عند وصل هنايات بعض السور بالسور اليت تليها .8
ا ﴿قولػو تعػاىل:  ، ٨تػوعػدـ السػكت( َظدّٗ

َ
ٓٓٓع  أ بػأوؿ  الكهػف سػورة آخػر ﴾ ٓنٓـي

قولػو ، و بػأوؿ سػورة طػو مػرًن سػورة آخػر ﴾ ــّ ارِۡكـزّٗ  ﴿قولػو تعػاىل: و ، سورة مػرًن
ًٞ  ﴿تعػاىل:   ﴿قولػو تعػاىل: و ، بػأوؿ سػورة الفرقػاف النػور سػورة آخػر ﴾ َتَجـةَركَ  َعيِي
ة ٌّٗ ًٓ  لَِزا َصد   ﴿قولػو تعػاىل: و ، بأوؿ سػورة الشػعراء الفرقاف سورة آخر ﴾ ـٓص  كُـۡو  ٌَّ
 .بأوؿ سورة اإلخالص ا١تسد سورة آخر ﴾

 
  و تعػاىل: قولػقرأ يعقوب باإلدغػاـ يف﴿  َ ٌَ عۡ فَّ حَ َو ًٌ ا فَـإِنَّ ٱَخۡيّٗ  َّٔ َ َطـةنٌِر َعيِـي مػن  158آيػة  1﴾َّللَّ

 .البقرة سورة
 يباإلخفاء، وى ارويس بستة مواضع قرأى الراوي اختص: 

َُم َل  ﴿قولػو تعػاىل:  .1 دِ  َحُغرَّ ٰـَ ََ َزَفـُرواْ ِِف ٱۡۡلَِؾ ِيـ مػن  196آيػة  2﴾ َتَليُّـُت ٱَّلَّ
 سورة آؿ عمراف.

ًۡ َل  ﴿: قولو تعػاىل .2 َُِس َسَِٰه ٌَ ٔاْ  ًۡ ٱۡدُخيُ ـُِس ٍَ ُِـُٔدهُۥ ََيِۡف َُ وَُص آيػة  3﴾ ُشـيَۡيَؿَٰ
 من سورة النمل. 18

َِوَل  ﴿قولو تعاىل:  .3 ُِٔنَ  َم يَۡصَذِخفَّ ِ ٔك ََ َل يُ ِي . 61آية  4﴾ ٱَّلَّ  من سورة الرـو
ۡو  ﴿قولو تعاىل:  .4

َ
ًۡ  َم ُُرَِيِأ ُٓ ِي وََعۡدَنَٰ  رؼ.من سورة الزخ 42آية  5﴾ ٱَّلَّ

ُّ َوَيج ﴿قولػو تعػاىل:  .5 ِۡ ٔاْ َخ ُٓ ة ُج ٍَ ِ ُُٓٔدوَن ل ًَّ َح ـۡدَنَٰنِ ضُ ذَ ُث ُٓ ًِ َوٱىۡ زۡ  8آيػة  6﴾ َٔن ثِٱۡۡلِ
 .اجملادلةمن سورة 

ۡدَنَٰنِ ضُ ذَ فَََل دَج ﴿قولو تعاىل:  .6 ُٓ ًِ َوٱىۡ زۡ  .اجملادلةمن سورة  9آية  7﴾ ٔاْ ثِٱۡۡلِ
 

                                                 

عَ قرأ ) 1 َّٔ سكانو  ،وتشديد الطاء بدل التاء، بالياء( َتَف  .العين ا 

ََُّم ) رويسقرأ  2  .بإسكان النون (َحُغرَّ
ًۡ ) رويسقرأ  3 َُِّس ٍَ  .بإسكان النون (ََيِۡف

ََِّم ) رويسقرأ  4  .بإسكان النون (يَۡصَذِخفَّ

ََِّم ) رويسقرأ  5  الثانية. بإسكان النون (ُُرَِي

نَ ) رويسقرأ  6 ۡٔ  .والمد جمي توضم الجيم ،وحذح ا لح ،بإسكان النون وتقديمها عمى التاء (َوَيَذَنََٰض
ْ ) رويسقرأ  7 ا ۡٔ  .والمد جمي توضم الجيم ،وحذح ا لح ،بإسكان النون وتقديمها عمى التاء (َتَذَنََٰض
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 قولػو تعػاىل: بػاإلقالب يف  قرأ الراوي رويػس﴿  ٌَّ ِ َبن ة فَإ َْ ـٔنَ  َُۡذ ٍُ َِذلِ ٌُّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ مػن  41آيػة  1﴾ ثَِم فَإَُِّة 
 .سورة الزخرؼ

 قولو تعاىل: باإلخفاء يف  قرأ الراوي روح﴿  ْ ا ۡٔ َل ََ ٱتَّ ِي ُ ٱَّلَّ  .الزمرمن سورة  61آية  2﴾ َوُيِِد ٱَّللَّ
 
 

ًِ  َوٱىُۡلۡرَءانِ  ١يٓس  ﴿النوف يف الواو يف قولػو تعػاىل:  :عقوبيدغم ي :1مالحظة مػن سػورة  1آيػة  3﴾ ٱۡۡلَِهي
 يس.

ـة يَۡصـُفُرونَ  ﴿النػوف يف الػواو يف قولػو تعػاىل:  :يدغم يعقوب :2مالحظة ٌَ ًِ َو مػن سػورة  1آيػة  ﴾ ٓنۚٓ َوٱىَۡليَـ
 .لمالق
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

َبَّ قرأ رويس لفظ ) 1 َْ باب وسيأتي الحديث عنها  ال النون ألفاً دبإبح يقول يخفى أنه  تبتخفيح النون الثانية( َُۡذ
 .مرسوم الخط

َِّدِ ح )رو قرأ  2  ، وتخفيح الجيم.بإسكان النون (َوُي
 ل يخفى إمالة )الياء( لروح. 3
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 باب السكت
  السكتات الواجبػة عنػد حفػص، مػع األخػذ بعػُت االعتبػار أنػو يػدغم مػا يصػلح  يعقوب اإلماـترؾ

َ رَّ ،  انَ ثَو رَّ لإلدغاـ وذلك يف: } منها   {، لتوفر شروط اإلدغاـ فيهما. اق  ٌَ

  لفظ  يف ،وصالً  السكت بعدـقرأ اإلماـ يعقوب﴿  ّۡ ةحِلَ ۡدـَِنَٰ َخـِّنِ  ﴿من قولو تعػاىل:  ﴾ٌَ
َ
ـةٓ أ ٌَ

  ّۡ ةحِلَ ٌَ٢٨  ّۡ َِي يََم َخـِّنِ ُشـيَۡطَِٰ َ  ﴿مػن سػورة اٟتاقػة، فتقػرأ وصػالً ىكػذا:  28آيػة  ﴾ َْ ِٰ ـة ٌَ ٢٨ 
يََم  َ  ﴿ىكذا: ىاء السكت   ثبات، وال خيفى أنو قرأ وقفاً ب﴾ َْ ِٰ ة وسػيتم تفصػيل ذلػك يف  ﴾ ٌَؙ

 .[ىاء السكتباب مرسـو ا٠تط، فصل ]

  وقد سػبق اٟتػديث عػن ذلػك -يف أحد أوجهو ا٠تمسة-يعقوب على هناية السور  اإلماـسكت ،
 يف باب االستعاذة والبسملة.

 
ًَ  ﴿٨تػػو: السػػكت علػػى بعػػض الكلمػػات حػػاؿ الوقػػف  وقػػف يعقػػوب هبػػاء مالحظػػة: ــي ، وسػػيتم تفصػػيل ﴾ ؙذِ

 ذلك يف باب مرسـو ا٠تط.
 

 الفروؽ بُت الوقف والسكت
 زمن الوقف أطوؿ من زمن السكت. (1
 الوقف يتنفس معو القارئ، أما السكت فال يتنفس معو. (2
أي كلمػة مػا مل خيػل  السكت ال جيوز إال عن طريق الروايػة، أمػا الوقػف فيجػوز للقػارئ أف يقػف علػى (3

 با١تعٌت.
 جيوز يف الوقف أف تستأنف القراءة ٔتا قبل ا١توضع ا١توقوؼ عليو، أما السكت فال جيوز معو ذلك. (4
 الوقف ال يكوف إال على كلمة، أما السكت فيكوف على كلمة أو حرؼ. (5

 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 الهمز
 ةباب الهمزتين من كلمة واحد

إذا اجتمعػػت مهزتػػاف يف كلمػػة واحػػدة، فػػاألوىل مهػػزة اسػػتفهاـ ودائمػػاً تكػػوف مفتوحػػة و٤تققػػة ٞتميػػع القػػراء،      
 والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.

ىػػػو  واحػػػدة ومػػػذىب روح ىػػػو ٖتقيػػػق ا٢تمػػػزتُت مػػػن كلمػػػة واحػػػدة، أمػػػا مػػػذىب رويػػػس يف ا٢تمػػػزتُت مػػػن كلمػػػة
 .تسهيل ا٢تمزة الثانية بُت بُت

ًۡ  ىو: إذا كانت الثانية مفتوحة أي كانػت ا٢تمزتػاف مفتػوحتُت، ٨تػو ] مذىب رويس إذف      ُٓ َُذۡرَت
َ
ِلُ ،  َءأ

َ
 َءأ

ًۡ ٝاءَ [ فتسهل الثانية بػُت ا٢تمػزة واأللػف، ىكػذا: ]  ُٓ [ وإذا كانػت الثانيػة مضػمومة، وذلػك يف: ]  ِلُ ٝاءَ ،  َُذۡرَت
ۡي   ﴿

ُؤَُبُِّبُسً ِِبَ
َ
َٰ  كُۡو أ َِ َذ ٌّ  ًۡ ۚٓ  ﴿آؿ عمػراف،  سػورة مػن 15آية  ﴾ ىُِس َِـة َن ثَۡحِِ ٌِـ ُءُزَِل َعيَۡيِّ ٱَّّلِۡنُر 

َ
 ﴾ أ

َِـة ﴿ص، سػورة من  8آية  َن ثَۡحِِ ٌِ ُءىِِۡقَ ٱَّّلِۡنُر َعيَۡيِّ 
َ
القمػر [ وال رابػع ٢تػا يف القػرآف، سػورة مػن  25آيػة  ﴾ أ

 فتسهل الثانية بُت ا٢تمزة والػواو، ىكػذا: ]
َ
۬،  َُبُِّبُسً۪وأ

َ
۬،  ُزَِل أ

َ
[، وإذا كانػت الثانيػة مكسػورة، ٨تػو ]  ىۡـِِقَ أ

َِّة ِ ن
َ
حّٗ ،  أ ٍَّ ِ ن

َ
  [ فتسهل الثانية بُت ا٢تمزة والياء، ىكذا: ] أ

َ
 ،  َِّة۫ىأ

َ
حّٗ ۫ىأ ٍَّ .] 

 
 -تنبيهات:

  :يف قولو تعػاىل﴿  ًۡ ُِذ ٌَ ُن َءا ۡٔ ِ  كَةَل فِرَۡع ًۡ  ث ۡن َءاَذَن ىَُسـ
َ
 سػورةمػن  123آيػة  ﴾ ِّۦ َرۡجَو أ

ۡن َءاَذنَ  ﴿قولػو تعػاىل: و راؼ، األعػ
َ
ًۡ ََلُۥ َرۡجـَو أ ِـُذ ٌَ ًۡ   كَةَل َءا  مػن طػو، 71آيػة  ﴾ ىَُسـ

ًۡ   ﴿قولو تعاىل: و  ۡن َءاَذَن ىَُس
َ
ًۡ ََلُۥ َرۡجَو أ ُِذ ٌَ يزيػد  من سورة الشعراء، 49آية  ﴾ كَةَل َءا

ًۡ على لفظة ) مهزة استفهاـ روح ُِذ ٌَ لػػػػمػػػػػػة ىػو ألف أصػػػػل ىػذه الكوىي على األصػل،  (َءا
أبػػدلت ألفػػاً وىػػي ) أأأمنػػتم ( أي بػػثالث مهػػزات، األوىل والثانيػػة مفتوحتػػاف والثالثػػة سػػاكنة 

ًۡ  ءَ ءَ  ىكذا: ) والثانيةٖتقيق األوىل  روح الراويومذىب ، فاء الكلمة ِـُذ ٌَ ، أمػا رويػس ( ا
ًۡ  ، ىكذا: )-كحفص- أي أسقط األوىل وحقق الثانية قرأ باإلخبارفقد  ُِذ ٌَ  .( َءا

  :ۥٓ  ءَ  ﴿لػروح يف قولػو تعػاىل ُّ َُٰذـ يَۡخ َءاَي َل فُّػِ ۡٔ َ ٔاْ ل ُ ٞ  ٝاىََّلةل ٞ وََعـَرِيّ مػن  44آيػة  ﴾ ۡعَضـِمّ
 ءَ ، ىكػذا ) سورة فصػلت، ٖتقيػق ا٢تمػزة الثانيػة

َ
فلػو تسػهيل ا٢تمػزة  أمػا رويػس، ( ۡعَضـِمّٞ أ

 ،-كحفص-الثانية 

  :يف قولػو تعػاىل﴿  ًۡ دَُٔن ٱلرَِّصةَل  إَُُِّس
ۡ
َٔةّٗ  تَلَد ۡٓ مػن األعػراؼ، وقولػو تعػاىل:  81آيػة  ﴾ َطـ

ٔاْ  ﴿ ُ َُ ٱىَۡغَٰيِجِيَ  إِنَّ كَةل َِّة ََنۡ ۡصًرا إِن ُن
َ
 ﴿مػن األعػراؼ، وقولػو تعػاىل:  113آيػة  ﴾ جَلَة َۡل
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ََ َزَفُرواْ لََعَ ٱجلَّةرِ  ِي َرُض ٱَّلَّ ۡٓ َٔۡم ُح ًۡ َوَي ۡجُذ َْ ۡذ
َ
ًۡ  أ ّيَِبَٰذُِس ۡجَيـة ـَ ًُ ٱلُّ آيػة  ﴾ ِِف َظَيةدُِس

ن ﴿من األحقاؼ، وقولػو تعػاىل:  21
َ
ةل  َوَبجِـيَ  أ ٌَ القلػم،  سػورة مػن 14آيػة  ﴾ َاَن َذا 

روح،  منهػػا ، وقػػد حقػػق الثانيػػةفػػ ف يعقػػوب قػػرأ ىػػذه األلفػػاظ األربعػػة بزيػػادة مهػػزة اسػػتفهاـ
ًۡ إِ ءَ ىكػذا: )  ًۡ ءَ ،  نَّ َءإِ ،  َُُّســ ۡجــُذ َْ ۡذ

َ
ن، ءَ  أ

َ
ذلػػك، سػهل الثانيػػة يف  (، أمػػا رويػس فقػػد أ

ًۡ َءٝاىكذا: )  ًۡ َءٝا،  نَّ َءٝا ، َُُّس ۡجُذ َْ  .1( نَءٝا،  ۡذ

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ًۡ َءٝاتم كتابة ) 1  ( حسب الرسم العثماني، ولول ذلك لكتبتا )نَّ َءٝا،  َُُّس
َ
ًۡ ۫ىأ   تَُِّس

َ
 (.ََّ ۫ىأ
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 باب الهمز المفرد
 ىو ا٢تمز الذي مل جياور مثلو، وىو إما ساكن أو متحرؾ.

 يف ذلك حسب ما يلي: يعقوبومذىب 
ُصَٔج  ﴿ا٢تمػزة ألفػاً يف قولػو تعػاىل:  يعقوبأبدؿ  (1

ۡ
ُصٔجَ يَأ

ۡ
أ ٌَ  وريت الكهػف واألنبيػاء،، يف سػ﴾ َو

ٌَ يَةُصَٔج ىكذا: )   (. ُصٔجَ ةَو

ـــة ﴿لفػػػظ  يعقػػػوبقػػػرأ  (2 أينمػػػا ورد، هبمػػػزة بعػػػد األلػػػف مػػػع ا١تػػػد ا١تتصػػػل وٖتػػػرؾ حسػػػب  ﴾ َزَكرِيَّ
ٓ  موقعها من اإلعراب، ىكذا: )  (. ءَزَكرِيَّة

ا ﴿الواو من لفظ  يعقوبمهز  (3 ُزوّٗ زُ أينما ورد، ىكذا: )  ﴾ ُْ  (. اؤّٗ ُْ

ا ﴿مػػن لفػػظ  وأسػػكن الفػػاء والػػوا يعقػػوبمهػػز  (4 ًٔ اإلخػػالص، ىكػػذا: سػػورة مػػن  4آيػػة  ﴾ ُنُفــ
 (.ادً ُنفۡ )

َن  ﴿يف قولو تعاىل:  يعقوبزاد  (5 ۡٔ التوبػة، مهػزة مضػمومة بعػد اٞتػيم  سػورةمػن  116آيػة  ﴾ُمرَۡصـ
ِ  نَ ٔ ٔـُ ُمرۡصَ َوَءاَخُروَن وبعدىا واو مدية، ىكذا: ) ۡمرِ ٱَّللَّ

َ
 (. ِۡل

األحػزاب، مهػزة مضػمومة بعػد اٞتػػيم  سػورة مػن 51آيػة  ﴾دُـرِۡي  ﴿يف قولػو تعػاىل:  يعقػوبزاد  (6
َّ  ئُ دُرۡصِ بدؿ الياء، ىكذا: )  ُٓ ِۡ ٌِ َ تََظةُٓء  ٌَؙ .) 

ًۡ َطـۡ   ﴿قولػو تعػاىل:  يعقػوبقػرأ  (7 ۡعَؿَٰيُِس
َ
َۡ أ ِ ٌّ ۚٓ  ًٔ َل يَيِۡذُسً  اٟتجػرات،  سػورةمػن  14آيػة  ﴾ ة

 .﴾ يِۡذُسً ٔـۡ َل يَ  ﴿هبمزة ساكنة بعد الياء ىكذا: 

مػن التوبػة، فقرأىػا بضػم ا٢تػاء مػن  31آيػة  ﴾َٔن  ُٔ يَُضَِٰه  ﴿ا٢تمزة يف قولو تعػاىل:  يعقوبأسقط  (8
ْ  يَُضَُٰه  غَت مهز، ىكذا: ) ََ َزَفُروا ِي َل ٱَّلَّ ۡٔ  .1( َٔن كَ

ــ ﴿ يعقػوبقػرأ  (9 َٰٓ مػػن  4اجملادلػة [ و ]  سػورةمػػن  2األحػزاب [ و ] سػورة مػػن  4آيػة ]  ﴾ يـِٔ ٱلَّ
ٓ  }تشػػبو يف الكتابػػة  ﴾  ۭ۬   ﴿ذؼ اليػػاء بعػػد ا٢تمػػزة، ىكػػذا: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػالطػػالؽ [ ب سػػورة ؛ { ءِ ٱلَّ
ًۡ    َو   ۭ ﴿ -٨تو: ٌَِ نَِّصةٓنُِس ِعيِؼ  ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ  ََ ـَو  ﴿؛ و مػن الطػالؽ 4اآليػة ، ﴾ يَهِۡص َٓ ة َص ٌَ َو

 ًُ ۡزَنََٰصُس
َ
َّ َّٓ ظَّ تَ    ۭ۬    أ ُٓ ِۡ ٌِ ۚٓ  ؙُروَن  ًۡ َفَٰذُِس ٌَّ  .األحزابمن  4اآلية ، 2﴾ أُ

                                                 
ة ) يضاهون (، أي ضم الهاء من غير همز، وا صل ضاهى، وا لح منقمبة عن ياء، جمهور القراء عمى قراء 1

وحذفت من أجل الواو، وا شبه أن يكون ل ة في ضاهى، وليس مشتقًا من قولهم امرأة ضهياء،  ن الياء أصل 
 العكبري، إمالء ما َمنَّ به ] عبد ا والهمزة زائدة، ول يجوز أن تكون الياء زائدة إذ ليس في الكالم فعيل بفتح الفاء.

 ..[14هم (، ص1389، 2الرحمن من وجوم اإلعراب والقراءات، )بيروت، دار الكتب العممية، ج
 

 .لحا  وحذح ،اموفتحه والهاء وتشديد الظاء ،بفتح التاء)ُتَظاِهرون(  يعقوبقرأ  2
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 فصل في االستفهاـ المكرر
 ورد االستفهاـ ا١تكرر يف القرآف الكرًن يف أحد عشر موضعاً يف تسع سور، كالتايل:

َضۡت  ﴿قولػو تعػاىل:  .1 ۡٓ ََٓضتٞ ِإَون َت ءَُِّة ىَِف َخيۡق   َذ
َ
َٰثًة أ َِّة دَُر ءَِذا ُن

َ
ًۡ أ ُٓ ُ ل ۡٔ مػن  5آيػة  ﴾ َصِديٍد   كَ

 الرعد.سورة 

َٓۡضۡت ِإَو ﴿ ويُقرأ لرويس: ََٓضتٞ ن َت   َذ
َ
ًۡ أ ُٓ ُ ل ۡٔ َٰثًة إَُِّة ىَِف َخيۡق  ۬۬ كَ َِّة دَُر  .﴾ َصِديٍد   َذا ُن

َضۡت  ﴿ ويُقرأ لػػػػػػػروح: ۡٓ ََٓضتٞ ِإَون َت َٰثًة إَُِّة ىَِف َخيۡق   َذ َِّة دَُر ءَِذا ُن
َ
ًۡ أ ُٓ ُ ل ۡٔ  .﴾ َصِديٍد   كَ

  ﴿قولػو تعػاىل:  .2
َ
ٔٓاْ أ ُ ٍّٗ َوكَةل َِّة ِعَظَٰ َٰذً ة َورُ ءَِذا ُن  ة َف

َ
ـءِ أ ُٓٔزُـَٔن َخيۡلّٗ ۡج ٍَ َ ة ل مػن  49آيػة  ﴾ اة َصِديـدّٗ َُـّ

 اإلسراء.سورة 

ٍّٗ  ﴿قولػو تعػاىل:  .3 َِّة ِعَظَٰ ءَِذا ُن
َ
ٔٓاْ أ ُ ـة َوكَةل ُٓٔزُـَٔن َخيۡلّٗ ۡج ٍَ َ ة ل ءَُِـّ

َ
ًَٰذة أ مػن  98آيػة  ﴾ اة َصِديـدً َوُرَف

 اإلسراء.سورة 

ٔٓاْ  ﴿قولو تعاىل:  .4 ُ  كَةل
َ
َِّة دَُراءِ أ َِة َوُك ٌِۡذ  ة ًٍ ة وَِعَظَٰ ثّٗ َذا 

َ
ُٓٔزُٔنَ أ ۡج ٍَ َ ، ا١تؤمنػوفسورة من  82آية  ﴾ ءَُِّة ل

 .يضم ا١تيم يف )متنا( يعقوبوال خيفى أّف 

ءَِذا  ﴿قولػو تعػاىل:  .5
َ
ََ َزَفُرٓواْ أ ِي َٰثّٗ َوكَةَل ٱَّلَّ َِّة دَُر ٓ ُن ۡخرَُصـٔنَ ة َوَءاثَة ٍُ َ َِّـة ل ِ ن

َ
مػن  67آيػة  ﴾ ُؤَُـةٓ أ

 النمل.سورة 

 َوكَ  ﴿ ويُقرأ لرويس:
َ
ََ َزَفُرواْ أ ِي َٰثّٗ َذا ۬۬ ةَل ٱَّلَّ َِّة دَُر ٓ ُن  ة َوَءاثَة

َ
ۡخرَُصٔنَ ۫ىُؤَُة أ ٍُ َ  .﴾ َِّة ل

ءَِذا  ﴿ روح:ػػػػػػػويُقرأ ل
َ
ََ َزَفُرواْ أ ِي َٰثّٗ َوكَةَل ٱَّلَّ َِّة دَُر ٓ ُن ۡخرَُصٔنَ ة َوَءاثَة ٍُ َ َِّة ل ِ ن

َ
 .﴾ ُؤَُة أ

ٌِِّۦٓ إَُِّ  ﴿قولػو تعػاىل:  .6 ۡٔ ة إِۡذ كَةَل ىَِل ـً َظد  َولُٔ
َ
َۡ أ ٌِ ة  َٓ ِ ة َشَجَلُسً ث ٌَ دَُٔن ٱىَۡػَِٰعَظَح 

ۡ
ًۡ تَلَد ََ  ُس ِ ٌّ

ـــَي  ٍِ دَُٔن ٱلرَِّصـــةَل  ٢٨ٱىَۡعَٰيَ
ۡ
ـــد ًۡ تَلَ َُِّس نـِــ

َ
سػػػورة مػػػن  29 ،28اآليتػػػاف  ﴾ أ

 العنكبوت.

َٓ  ﴿ ويُقرأ لػرويس: ِ ة َشَجَلُسً ث ٌَ دَُٔن ٱىَۡػَِٰعَظَح 
ۡ
ًۡ تَلَد ٌِِّۦ إَُُِّس ۡٔ ة إِۡذ كَةَل ىَِل ـً َظـد  َولُٔ

َ
َۡ أ ٌِـ  ة 

ٍَِي  ََ ٱىَۡعَٰيَ ِ ٌّ٢٨  
َ
دَُٔن ٱلرَِّصةَل ۫ى أ

ۡ
ًۡ تَلَد  .﴾ َُِّس

َظـد   ﴿ ويُقػرأ لػػػػػػػػروح:
َ
َۡ أ ٌِـ ة  َٓ ِ ة َشَجَلُسً ث ٌَ دَُٔن ٱىَۡػَِٰعَظَح 

ۡ
ًۡ تَلَد ٌِِّۦ إَُُِّس ۡٔ ة إِۡذ كَةَل ىَِل ـً  َولُٔ

ٍَِي  ََ ٱىَۡعَٰيَ ِ دَُٔن ٱلرَِّصةَل  ٢٨ٌّ
ۡ
ًۡ تَلَد َُِّس ِ ن

َ
 .﴾ أ

ضِض  ﴿قولػو تعػاىل:  .7
َ
َِة ِِف ٱۡۡل ءَِذا َؽـيَيۡ

َ
ٔٓاْ أ ُ  َوكَةل

َ
ة ىَـِف َخيۡـق  أ سػورة مػن  11آيػة  ﴾ َصِديـد   ءَُِـّ

 السجدة.

ُٓٔزُٔنَ  ﴿قولو تعاىل:  .8 ۡج ٍَ َ ءَُِّة ل
َ
ة أ ًٍ َِّة دَُراثّٗة وَِعَظَٰ َِة َوُك ٌِۡذ ءَِذا 

َ
، وال الصػافاتسػورة من  16آية  ﴾ أ

 .)متنا( يضم ا١تيم يف يعقوبخيفى أّف 
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ُِٔنَ  ﴿قولػو تعػاىل:  .9 ِدي ٍَ َ ءَُِّة ل
َ
ة أ ًٍ َِّة دَُراثّٗة وَِعَظَٰ َِة َوُك ٌِۡذ ءَِذا 

َ
، وال الصػافاتسػورة مػن  53آيػة  ﴾ أ

 .يضم ا١تيم يف )متنا( يعقوبخيفى أّف 

ٔزُـ ﴿قولو تعاىل:  .11 ُٓ ۡج ٍَ َ ءَُِّة ل
َ
ة أ ًٍ َِّة دَُراثّٗة وَِعَظَٰ َِة َوُك ٌِۡذ نَِذا 

َ
ٔاْ َحُلٔلَُٔن أ مػن  47آيػة  ﴾ ٔنَ َوََكُُ

 .يضم ا١تيم يف )متنا( يعقوب، وال خيفى أّف الواقعةسورة 

ۡرُدوُدوَن ِِف ٱۡۡلَةفَِرةِ  ﴿قولو تعاىل:  .11 ٍَ َ ءَُِّة ل
َ
ِـَرةّٗ  ١٠َحُلٔلَُٔن أ َِّ ـة  ٍّٗ َِّـة ِعَظَٰ ءَِذا ُن

َ
اآليتػاف  ﴾ أ

 النازعات.سورة من  11، 11

 

 االستفهاـ ا١تكرريف  يعقوبمذىب 
ُت، إال موضػػػعيف ٚتيػػػع ا١تواضػػػع السػػػابقة،  تفهاـ يف اللفػػػظ األوؿ واإلخبػػػار يف اللفػػػظ الثػػػاينباالسػػػ يعقػػػوبقػػػرأ 
 سػورة العنكبػوت :وا١توضػع الثػاين ،-كحفػص- اللفظػُتيف  باالسػتفهاـ، ف نو يقػرؤه نملالسورة  موضع :األوؿ

مػػػن  كػػل راوٍ   أصػػػل وال خيفػػى، -كحفػػػص- االسػػتفهاـ يف اللفػػػظ الثػػاينو اإلخبػػار يف اللفػػػظ األوؿ بف نػػو يقػػػرؤه 
، أمػا تسػهيل ا٢تمػزة الثانيػة، فػرويس لػو يف األحػد عشػر موضػعاً السػابقة ا٢تمزة الثانيػة مػن االسػتفهاـيف  الراويُت

 .روح فلو ٖتقيقهما
 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 باب الهمزتين من كلمتين
لواقعتػػاف يف كلمتػػُت، ْتيػػث تكػػوف ا٢تمػػزة األوىل يف آخػػر الكلمػػة مهػػا مهزتػػا القطػػع ا١تتجاورتػػاف وصػػالً ا تعريػػف:

 األوىل وا٢تمزة الثانية يف أوؿ الكلمة الثانية.

وقلنػػا وصػػاًل: ألنػػو يف حػػػاؿ الوقػػف ال تعتػػرباف مهػػزتُت متجػػػاورتُت، ألف الوقػػف علػػى ا٢تمػػزة األوىل أسػػػقط      
 شرط التقائهما.

 ة، وا١تختلفتاف يف اٟتركة.ومها قسماف، ا٢تمزتاف ا١تتفقتاف يف اٟترك
، أمػػا رويػػس فلػػو التفصػػيل ومػػذىب الػػراوي روح ىػػو تحقيػػي الهمػػزتين سػػواء أكانتػػا متفقتػػين أـ مختلفتػػين

 اآليت:

 الهمزتاف المتفقتاف في الحركة: -أواًل:
ۡمُرَُة ﴿ومها إما مفتوحتاف ٨تو:      

َ
ٞ  ﴿، وإما مكسورتاف ٨تػو: ﴾ َصةَٓء أ َّٰ ةٓءِ إَِل ٍَ ، وإمػا مضػمومتاف ﴾ ِِف ٱلصَّ

ْوَلَٰٓهَِم  ﴿٨تو: 
ُ
ۚٓ أ ۡوحِلَةُٓء

َ
 األحقاؼ، وال ثايَن ٢تا يف القرآف.سورة من  32آية  ﴾ أ

 1:رويسمذىب اإلماـ 
تسػهيلها بػُت ركة ولػو يف ا٢تمػزة الثانيػة ق ا٢تمزة األوىل يف األنواع الثالثة ا١تتفقة يف اٟتيحقبتقرأ رويس 

ففػػي ا١تفتوحػػة بػػُت ا٢تمػػزة األلػػف، ويف ا١تكسػػورة  -س ٟتركتهػػاأي بػػُت ا٢تمػػزة وحػػرؼ ا١تػػد اجملػػان-بػػُت 
ةٓءِ ؛  ۡمُرَُةٝاَصةَٓء ، ىكػذا: } بينها وبُت الياء، ويف ا١تضمومة بينها وبػُت الػواو ٍَ ّٞ ٝاِِف ٱلصَّ ۚٓ ؛ َلٰـَ ۡوحِلَـةُٓء

َ
أ

 .{ ْوَلَٰٓهَِم ٝا

 
 الهمزتاف المختلفتاف في الحركة: -ثانياً:
تػػُت ف مػػا أف تكػػوف األوىل مفتوحػػة أو مكسػػورة أو مضػػمومة، والثانيػػة كػػذلك، عنػػد اجتمػػاع مهػػزتُت يف كلم     

فمجمػػوع ىػػذه الصػػور ىػػو تسػػع صػػور، ثػػالث منهػػا تكػػوف ا٢تمزتػػاف متفقتػػُت يف اٟتركػػة فيبقػػى مػػن ذلػػك سػػت 
صػػػور، ىػػػذه الػػػثالث ٖتػػػدثنا عنهػػػا يف الػػػدرس السػػػابق، أمػػػا الصػػػور السػػػت ا١تتبقيػػػة فػػػأتى منهػػػا ٜتػػػس صػػػور يف 

 تأت الصورة السادسة، وىي إذا كانت األوىل مكسورة والثانية مضمومة.القرآف، ومل 

                                                 
 .في الحركةن يالمتفقت بتحقي  الهمزتين قرأ روح ذكرنا في بداية هذا الباب أنّ  1
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والذي جاء يف القػرآف ىػو: أف األوىل مفتوحػة والثانيػة مضػمومة أو مكسػورة، وجػاءت األوىل مضػمومة أو      
مكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، والصػػورة ا٠تامسػػة ىػػي أف األوىل مضػػمومة والثانيػػة مكسػػورة، أمػػا الصػػورة السادسػػة 

 وىي أف األوىل مكسورة والثانية مضمومة فلم تأِت يف القرآف.

ىػػذه الصػػور ا٠تمػػس تنقسػػم إىل ثػػالث ٣تموعػػات، اجملموعػػة األوىل فيهػػا صػػورتاف، واجملموعػػة الثانيػػة فيهػػا      
 صورتاف، واجملموعة الثالثة فيها صورة واحدة فقط.

لتػايل: األوىل مفتوحػة والثانيػة مكسػورة أو مضػمومة، أما اجملموعة األوىل فتكوف الصورتاف مها على النحو ا     
وأمػػا اجملموعػػة الثانيػػة فتكػػوف الصػػورتاف علػػى النحػػو التػػايل: األوىل مضػػمومة أو مكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، وأمػػا 

 اجملموعة الثالثة ففيها صورة واحدة وىي أف األوىل مضمومة والثانية مكسورة.

 1:ومذىب الراوي رويس حسب ا١تنهج التايل

 يف ا٢تمزتُت ا١تختلفتُت يف اٟتركة من كلمتُت الراوي رويسمذىب 

وكانػػت األوىل مفتوحػػة، والثانيػػة مكسػػورة أو  ف يف اٟتركػػة مػػن كلمتػػُتاف ٥تتلفتػػامهزتػػإذا اجتمعػػت  .1
َٰٓ يسهل الثانية منهما، وذلػك ٨تػو: ا١تكسػورة ]  رويساً مضمومة، ف ف   َٰ ِ َء إ ًَ ،  دَِفٓ ِي َْٰ  إِثۡـَر

َ
[،  َجَجأ

حّٗ ﴿١تضمومة وا ٌَّ
ُ
َء ﴿ا١تؤمنُت وال ثاين ٢تػا يف القػرآف، ىكػذا: سورة من  44آية  ﴾ َصةَٓء أ َٰ ٝادَِفٓ َٰ ،

 
َ
ًَ ٝاَجَجأ ِي َْٰ حّٗ ٝاَصةَٓء ،  ثَۡر ٌَّ ﴾. 

وكانػػت األوىل مضػػمومة أو مكسػػورة والثانيػػة  ف يف اٟتركػػة مػػن كلمتػػُتاف ٥تتلفتػػامهزتػػإذا اجتمعػػت  .2
ُٔٓء  منهمػػا حرفػػاً مػػن جػػنس حركػػة ا٢تمػػزة األوىل، ٨تػػو: ] ) يبػػدؿ الثانيػػة رويسػػاً مفتوحػػة فػػ ف   ُشــ

  ًۡ ِٓ ۡعَؿَٰيِ
َ
ۡذُذِٔن  (، ) أ

َ
 أ
ُ
ََل ٍَ ۡ ثًَدا( ، ) ٱل

َ
َدََٰوةُ َوٱۡۡلَۡغَؾةُٓء خ َٓ َدىَٰ ( ، ) ٱىۡ ْۡ

َ
ُدَلٓءِ أ ةٓءِ ( ، )  َهَٰٓ ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ

ة ٍَّ ۡو ِم
َ
ُٔٓء ( [، ىكػذا: ]  أ ًۡ  وَ ُش ِٓ  ،  ۡعَؿَٰيِ

ُ
ََل ٍَ ۡ ُدَلٓءِ ،  َبًداوَ َوٱۡۡلَۡغَؾةُٓء ،  ۡذُذِٔن وَ ٱل ـَدىَٰ حَ َهٰـَ ۡٓ  ،

ةٓءِ  ٍَ ۡ ََ ٱل ةيَ ٌِ ٍَّ  [. ٔۡ ِم

 يف الثانية منهما وجهاف: لراوي رويسإذا كانت األوىل مضمومة، والثانية مكسورة، فل .3

 تسهيل ا٢تمزة الثانية بينها وبُت الياء. - أ

 اإلبداؿ، أي إبدا٢تا واواً خالصة مكسورة. - ب

                                                 
 .في الحركة ختمفتينالم بتحقي  الهمزتين قرأ روح ذكرنا في بداية هذا الباب أنّ  1



 أصوؿ قراءة يعقوب الحضرمي                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 50      

 

 

ًُ ٱىۡ ٨تو: ]  ُُذ
َ
ِ  أ َٰ ٱَّللَّ ِ َُة  ،  ُفَلَرآُء إ

َ
ۚٓ إِۡن خ ُٔٓء ِِنَ ٱلصُّ ة َمصَّ ٌَ َٰ ،  َو َٰ ِ  َٰ ٝاٱىُۡفَلَرآُء  [، ىكذا: ]) يََظةُٓء إ

ۚٓ ( ، )  َى وِ ٱىُۡفَلَرآُء  /أو ُٔٓء ۚٓ  /أو ۡن ٝاٱلصُّ ُٔٓء َٰ ٝايََظةُٓء ( ، )  نۡ وِ ٱلصُّ  ([. َىَٰ وِ يََظةُٓء  /أو َٰ
 
 
 
 
 
 

، وىػػو مػػن نظػػم د/ أديػػن ا١تختلفتػػُت يف اٟتركػػة مػػن كلمتػػُتيف ا٢تمػػزتُت  رويػػسمػػذىب  افر شػػعر خيتصػػ ابيتػػىنػػاؾ 
 سويد:

 فتُح ااُلخرى أبدؿِ    فتُح ااُلوىل َسهِل      
 وكذاَؾ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿِ    غََت فتِح سػػػػػػػػػهِل      

 ( يف هناية األصوؿ. 1انظر أمنوذج رقم ) 
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 قبلها الذي نقل حركة الهمزة إلى الساكن باب
 النقل لغة: ٖتويل وتغَت الشيء عن مكانو.

اصػػػطالحاً: نقػػػل حركػػػة مهػػػزة القطػػػع إىل السػػػاكن الػػػذي قبلهػػػا مػػػع حػػػذؼ ا٢تمػػػزة للتخفيػػػف، وىػػػو لغػػػة لػػػبعض 
 .العرب
 حسب التفصيل اآليت: اللفظُت التاليُتبالنقل يف  يعقوبوقد قرأ      

  ٱ)  لفػػػظ يعقػػػوبقػػػرأ 
ُ
وَىَٰ  ﴿( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل:  وَىَٰ ۡۡل

ُ
ـــَم ََعًدا ٱۡۡل يَ ْۡ

َ
سػػػورة مػػػن  51آيػػػة  ﴾ أ

مػػػع  [الػػالـ](: بنقػػل حركػػػة ا٢تمػػزة للسػػػاكن الػػذي قبلهػػا وىػػػو ََعًداعنػػد وصػػػلها بلفظػػة )الػػنجم، 
ا ىُّــ ﴿، ىكػػذا: (َىَٰ وٱُل٘( يف الـ )ََعًداحػػذؼ مهػػزة القطػػع، وب دغػػاـ تنػػوين ) ، أمػػا ﴾ َىَٰ ـََٔعدّٗ

 ، ىي:لو ثالثة أوجوف(، َىَٰ وٱُل٘لفظة )ابتداًء ب

 .﴾ َىَٰ ـٔٱىُ  ﴿، ىكذا: االبتداء هبمزة وصل مفتوحة مع ضم الالـ .1

، أي كالوجػو السػابق لكػن مػع حػذؼ ﴾ َىَٰ ىُـٔ ﴿، ىكػذا: االبتداء بالـ مضػمومة .2
 .مهزة الوصل

ؿ( التعريػػػػػػػف، وا٢تمػػػػػػػزة أ، أي ب ثبػػػػػػػات )-حفػػػػػػػصوجػػػػػػػو ك-إرجاعهػػػػػػػا إىل أصػػػػػػػلها  .3
  ﴿ىكذا: بعدىا،  ا١تضمومة اليت

ُ
نقػل ىػذا ىػو ا١تقػدـ أداًء ، ووجػو عػدـ ال﴾ َىَٰ وٱۡۡل

 خالف أصلو يف عدـ النقل. يعقوبلكوف 

  ق    ) لفظ رويسقرأ َۡ إِۡشتَۡۡبَ ذَِّك  ﴿( من قولو تعاىل:  ٌِ ق    ٌُِٔ َۡ إِۡشـتَۡۡبَ ٌِ ة  َٓ ُِ ِ َٰ فُُرب ۢ َبَفةٓن َي لََعَ
َِّتَـۡيِ َدان   نقػل حركتهػا إىل السػاكن الػذي قبلهػا وىػو ب، الػرٛتنسػورة مػن  54آيػة  ﴾ وََصَِن ٱۡۡلَ

 ﴿ذا: ػػػػػكػػػػاكنة، ىػػػػػػس سػػػػػػػػُتورة وبعػػدىا ػػػػػػػػػالنػػوف، مػػع حػػذؼ ا٢تمػػزة، فيكػػوف النطػػق بنػػوف مكس
 َِ ــ ق   ا۬٘ ٌِ ــتَۡۡبَ ، ىكػػذا: -كحفػػص- (، فُيبتػػدأ هبمػػزة مكسػػورةاسػػتربؽ، وإذا ابتػػدئ بلفػػظ )﴾ ۡش
ق   ﴿  .﴾إِۡشتَۡۡبَ
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 فصل
 إشماـ ألفاظ بعينها

 وسيأيت تفصيلها.أما روح فال عمل لو فيها، باإلباـ،  الراوي رويسىذا الفصل يتعلق ببعض األلفاظ يقرؤىا 

صػب  الصػوت اللغػوي ٔتسػحة مػن صػوت آخػر مثػل نطػق كثػَت مػن قػيس  :عند ٚتهػور النحػاة والقػراء :اإلباـو 
وىػػو  ؛د ومثػػل إبػػاـ الصػػاد صػػوت الػػزاي يف قػػراءة الكسػػائيوبػػٍت أسػػد ألمثػػاؿ ) قيػػل وبيػػع ( ب مالػػة ٨تػػو واو ا١تػػ

اإلشارة بالشفتُت إىل الضمة اذوفة من آخػر الكلمػة ا١توقػوؼ عليهػا بالسػكوف مػن غػَت تصػويت هبػذه  أيضاً:
 ، أو خلط صوت بصوت آخر.الضمة

أف ٗتلػػط حػػرؼ وعليػػك فيهػػا  ،ألفػػاظ سػػبعةبوا١تقصػػود باإلبػػاـ يف ىػػذا الفصػػل ىػػو أمػػراف: األوؿ خػػاص      
]ىػذا اٟتػرؼ ٣تهػور مفخػم، فينطػق ىػذا  الصاد ْترؼ الزاي فيتولد منهما حػرؼ جديػد لػيس بصػاد وال بػزاي،

 -يف مصػػر ٨تػػو  ا اٟتػػرؼ يشػػبو صػػوت الظػػاء عنػػد عػػواـ النػػاسذوىػػ اٟتػػرؼ بتفخػػيم الػػزاي، أو ّتهػػر الصػػاد[،
، واألمػػػر الثػػػاين الصػػػفَتاد والػػػزاي يف ، ووجػػػو القػػػراءة باإلبػػػاـ ىػػػو اٟتػػػرص علػػػى ا١تناسػػػبة الشػػػًتاؾ الصػػػ-أظلػػػم 

أف ٖتػػرؾ اٟتػػرؼ األوؿ مػػن الكلمػػة ْتركػػة مركبػػة مػػن حػػركتُت ضػػمة وكسػػرة،  وعليػػك فيهػػا ،أفعػػاؿ سػػبعةخػػاص ب
وإمنػػا يضػػبط اإلبػػاـ بػػالتلقي وا١تشػػافهة مػػن  وجػػزء الضػػمة مقػػدـ وىػػو األقػػل، ويليػػو جػػزء الكسػػرة وىػػو األكثػػر،

 -رين كالتايل:أفواه ا١تشاي  ا١تتقنُت، وبياف األم

 سػبعة اخػتص رويػس مػن ذلػك، وقػد 1باإلباـ يف الصاد الساكنة اليت وقػع بعػدىا داؿ رويسقرأ  (1
 وىي: فقط، ألفاظ 
ۡغَدُق  ﴿لفػظ  - أ

َ
النسػاء، وقولػو تعػاىل: سػورة مػن  87، وقػد ورد يف موضػعُت مهػا آيػة ﴾ أ

غۡؒ ﴿
َ
َۡ أ ٌَ ََ ٱَو ٌِ ِ رِيَلّٗ َدُق   النساء.سورة من  122آية  ﴾ َّللَّ

ـــِدفُٔنَ  ﴿ظ لفػػػ - ب األنعػػػاـ، سػػػورة مػػػن  46، وقػػػد ورد يف ثالثػػػة مواضػػػع ىػػػي آيػػػة ﴾ يَۡػ
ََ يَػۡؒ ﴿وموضػعُت يف قولػو تعػاىل:  ِي َِۡضزِي ٱَّلَّ ة َش ٍَ ِ َذاِب ث َٓ َٔٓء ٱىۡ َِة ُش َٰذِ َۡ َءاَي ِدفَُٔن َخ

ٔاْ يَػۡؒ  األنعاـ.سورة من  157آية  ﴾ ِدفُٔنَ َاُُ
ۚٓ  ﴿لفظ  - ت ـََكٓءّٗ  ﴿، من قولػو تعػاىل: ﴾ َودَۡػِديَحّٗ ٌُ ًۡ ِعِـَد ٱۡۡلَۡيـِخ إِلَّ  ُٓ ة َاَن َغََلُت ٌَ  َو

ۚٓ َودَػۡؒ  األنفاؿ.سورة من  35آية  ﴾ ِديَحّٗ

                                                 
دال  بعدهاخرج من هذين الشرطين إذا ما كانت الصاد متحركة نحو )َصدقة، َصدقوا( أو كانت ساكنة ولم يكن  1

 نحو: )فاْصمفح، واْصمن (.
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، وقولػو تعػاىل: يػونسمػن سػورة  37وقػد ورد يف موضػعُت مهػا آيػة ، ﴾ دَۡػِديقَ  ﴿لفػظ  - ث
ِ َوَلَِٰسَ دَػۡؒ ﴿  .يوسفمن سورة  111آية  ﴾ ي َبۡيَ يََديِّۡ ِديَق ٱَّلَّ

ــدَ  ﴿لفػػظ  - ج ــ﴿، مػػن قولػػو تعػػاىل: ﴾ عۡ فَٱۡغ َِ فَٱغۡؒ ــ ــرِۡض َع ۡع
َ
ــۡدَمُر َوأ ــة دُ ٍَ ِ َدۡع ث

ۡۡشِكِيَ  ٍُ ۡ  .اٟتجرمن سورة  94آية  ﴾ٱل
ِ كَػۡؒ ﴿، من قولو تعاىل: ﴾ كَۡػدُ  ﴿لفظ  - ح ۚٓ َولََعَ ٱَّللَّ ة َصـةٓنِٞر َٓ ِۡ ٌِ بِيِو َو  9آيػة  ﴾ ُد ٱلصَّ

 النحل. سورة من
َٰ  ﴿لػو تعػاىل: ، وقػد ورد يف موضػعُت مهػا: قو ﴾ يُۡػِدرَ  ﴿لفػظ  - خ كَةتَلَـة َل نَۡصـِِق َظـِتَّ

هِذ  يَػۡؒـ ﴿القصػص، وقولػو تعػاىل:  سورة من 23آية  ﴾ ِدَر ٱلرََِّعُٓء  يُػۡؒ ٌَ ۡٔ ةُس يَ ُدُر ٱجلَـّ
 ًۡ ُٓ ۡعَؿَٰيَ

َ
ۡواْ أ ة ىُِّيَ ۡطَذةتّٗ

َ
 الزلزلة. سورة من 6آية  ﴾ أ

 ؿ الفعل وىذه األفعاؿ ىي: أفعاؿ وقع فيهن قبل الياء كسرة يف أو  سبعةباإلباـ يف  رويسقرأ  (2
ـة وَظِؒ ﴿(، وورد يف موضع واحد فقط ىو قولو تعاىل:  وَِظيَو  فعل ) - أ ٌَ ًۡ َوَبۡيَ  ُٓ َِ يَو ثَۡح

ٔنَ  ُٓ  سبأ. سورة من 54آية  ﴾ يَۡظَذ
ََ َزَفُرواْ َوشِؒ ﴿(، وقد ورد يف موضػعُت فقػط، مهػا قولػو تعػاىل:  َوِشيقَ  فعل ) - ب ِي يَق ٱَّلَّ

ًَ ُزمَ  َِّ َٓ َٰ َص َٰ ِ ًۡ َوشِؒ ﴿الزمر، وقولو تعاىل:  سورة من 71آية  ﴾ ًرا  إ ـ ُٓ اْ َربَّ ۡٔ َل ََ ٱتَّ ِي يَق ٱَّلَّ
َِّحِ ُزَمًرا   َٰ ٱۡۡلَ ِ  الزمر. سورة من 73آية  ﴾ إ

ءَ  فعل ) - ت ـة  ﴿وقد ورد يف موضعُت فقط، مهػا قولػو تعػاىل:  1( ِِسٓ ٍَّ َ َِة َول َصـةَٓءۡت رُُشـيُ
ٗـّ  ًۡ َوَؽ ة ِشـؒلُٔ ِٓ ِ ًۡ ٓيَء ث ِٓ ِ ن  ﴿ىود، وقولو تعاىل: سورة من  77آية  ﴾ َذرَۡعّٗ  ةَق ث

َ
ة أ ٍَّ َ َول

ٗـّ  َِة لُٔ ًۡ َذرَۡعّٗ  ة ِشـَؒصةَٓءۡت رُُشيُ ِٓ ِ ًۡ َوَؽةَق ث ِٓ ِ  العنكبوت.سورة من  33آية  ﴾  ٓيَء ث
ۡوهُ ُزىَۡفـحّٗ  ﴿( وقػد ورد يف موضػع واحػد فقػط ىػو قولػو تعػاىل:  ۡخ  َٔ ِشٓ   فعل ) - ث

َ
ـة َرأ ٍَّ فَيَ

ْ ۡخ وُصُ  َٔ ٓ  شِؒ ََ َزَفُروا ِي  ا١تلك.سورة من  27آية  ﴾ ٔهُ ٱَّلَّ
ةُٓء ﴿( من قولو تعاىل:  وَِديَؼ  فعل ) - ج ٍَ ََٰص ۡمرُ كۡيِِِع وَغِؒوَ َوَي

َ
ةُٓء َوكُِِضَ ٱۡۡل ٍَ ۡ آية  ﴾يَؼ ٱل

 ىود، وال ثاين لو يف القرآف. سورة من 44

                                                 
ِوَء ( مبنيًا لممفعول [ فُسمبت من السين الضمة ونقمت إليهما كسمرة ويماء فهذا الفعل عمى وزن ] ُفِعل [ وأصمه هو ] )سُ  1

 م  اإلشمام، وأغمب العرب يقرؤونه ) ِسيَء (، والبعض يقرؤم ) سيء ( باإلشمام.
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ىِۡهَتَٰــُت َوُوِؽــَ  ٱ ﴿( وقػػد ورد يف موضػػعُت فقػػط، مهػػا قولػػو تعػػاىل:  وَِصــةْٓيءَ  فعػػل ) - ح
َدآءِ  ۧةْٓيَء ثِـٱجلَّجِّ ِ وَصِؒ َٓ ـ ةْٓيَء وَصِؒـ ﴿الزمػر، وقولػو تعػاىل:  سػورة مػن 69آيػة  ﴾ ََ َوٱلظُّ

 ٓۚ ًَ َِّ َٓ هِذ  ِِبَ ٌَ ۡٔ  الفجر. سورة من 23آية  ﴾ يَ
ِي ُنِـُذً ثِـِّۦ َوكِؒ ﴿(، حيث ورد يف القرآف، ٨تو قولو تعاىل:  رِيَو  فعل ) - خ يَو َهََٰذا ٱَّلَّ

ُعٔنَ   ا١تلك.سورة من  27آية  ﴾ دَدَّ

البػد أف تكػوف األلفػاظ السػبعة السػابقة أفعػااًل، فػ ف كانػت أٝتػاء فػال إبػاـ فيهػا، واألٝتػاء  -مالحظة:
(، فهػػذه  قػػيالً وأقػػـو  يػػا رب، وقيلػػوِ سػػالماً سػػالماً،  قػػيالً ، إال قػػيال٨تػػو ) ومػػن أصػػدؽ مػػن ا 

 .األٝتاء ال إباـ فيها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي (القادـ  لقاء) ال
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 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:
 وىو قسماف: من جنس الثاين، مشدداً  واحداً  حرؼ ْترؼ ْتيث يصَتاف حرفاً  إدخاؿ :ىو اصطالحاً 

 كبَت وصغَت.
 والغرض من دراسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو وما ال يدغم. 

 :ضربأالتقاء اٟترفُت واجتماعهما على ثالثة 
ْ  ﴿يف  دالُت يفصل بينهما فاصل كالتقاء الاألوؿ: التقاؤمها يف اللفظ وا٠تط، بأاّل  ٔا َخيُ  .﴾ َوكَد دَّ
َٔ  ﴿الثاين : التقاؤمها يف ا٠تط فقط، ٨تو  ُْ ۥ  ُّ  .لفظاً  ، فالصلة فاصلة بينهما﴾ إَُِّ

َُة  َُِذيرٞ  ﴿الثالث : التقاؤمها يف اللفظ فقط، ٨تو 
َ
ًٓ  ﴿، ﴾ خ  .﴾ ـٓص

 دة عامة مهمةقاع
 .1كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خروجهما من عضوين أو من عضو واحد

 فػ ذا اجتمعػت  ،ف ف كاف خروجهما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػُت وا٠تػاء مػع القػاؼ والكػاؼ
فػػػػ ف اٟتػػػػرفُت يكونػػػػػاف  ،الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػػاؼ، أو اجتمعػػػػت ا٠تػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ

الغُت وا٠تػاء خيرجػاف مػن فػوإف كانػا خيرجػاف مػن عضػوين إال أف بػُت ٥ترجيهمػا قربػاً؛  متقاربُت؛ ألهنما
فبػػُت  ،اٟتلػػق رجػػاف مػػن أقصػػى اللسػػاف ٦تػػا يلػػي أدىنأدىن اٟتلػػق ٦تػػا يلػػي اللسػػاف، والقػػاؼ والكػػاؼ خي

لقػاؼ ُت، واْعتُػربَ ا٠تػاء مػع ابا١تخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اْعُتربَ الغُت مع القاؼ أو الكػاؼ متقػار 
 كذلك.متقاربُت  أو الكاؼ 

 كػل   كػاف  ، فػ ف ٕتػاور ا١تخرجػاف بػأفيتجػاورا ال ووإف كانا من عضو واحد ف ما أف يتجػاوَر ٥ترجامهػا أ
 منهما قريباً من اآلخر ومل يفصل بينهما فاصل فاٟترفاف متقارباف.

فصػػل بينهمػػا ٥تػػػرج  ف مل يتجػػاور ا١تخرجػػاف، َوبَػعُػػَد كػػػل  منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأفيُفهػػم ٦تػػا سػػبق أنػػػو إ
وبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اٟتلػػػق السػػػتة وأحػػػرؼ اللسػػػاف  ؛حػػػرؼ آخػػػر فاٟترفػػػاف متباعػػػداف

الغػػُت  باسػػتثناء آخػػر، ألف أحػػرؼ اٟتلػػق مػػن عضػػو وأحػػرؼ اللسػػاف مػػن عضػػو ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد
 مع القاؼ والكاؼ، وا٠تاء مع القاؼ والكاؼ كما تقدـ.

  منهمػػا مػػن عضػػو، ولفصػػل اللسػػاف بػػُت  الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػالً وكػػذلك بػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق وأحػػرؼ
 العضوين.

                                                 
 ،4ط اإلسالمية، البشائر دار - المكية المكتبة ) مكة، الكريم، القرآن قراءة أحكام خميل الحصري، محمود 1

 .[شديد بتصرح]، (م1999
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 باسػتثناء النػوف مػع ا١تػيم وأيضاً بُت أحرؼ اللساف وأحػرؼ الشػفتُت تباعػد نظػراً الخػتالؼ العضػوين ،
للتجػػػػانس يف الصػػػػفات، والنػػػػوف والػػػػواو للتقػػػػارب يف الصػػػػفات، واليػػػػاء اللينػػػػة مػػػػع الػػػػواو للتجػػػػانس يف 

 الصفات.
  ؼ اٟتلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب وتباعػػد، فاٟترفػػاف اللػػذاف خيرجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػق وبػػُت أحػػر– 

بينهمػػا وبػػُت اٟتػػرفُت اللػػذين خيرجػػاف مػػن وسػػط اٟتلػػق ومهػػا العػػُت واٟتػػاء تقػػارب،  –ومهػػا ا٢تمػػزة وا٢تػػاء 
مهػػا و  –خيرجػاف مػن أدىن اٟتلػػق ومهػا الغػُت وا٠تػاء تباعػػد، وحرفػا الوسػط  ينوبينهمػا وبػُت اٟتػرفُت اللػػذ

 بينهما وبُت حريف األقصى، وحريف األدىن تقارب. –العُت واٟتاء 
  وبػػػُت أحػػػرؼ اللسػػػاف بعضػػػها مػػػع بعػػػض تقػػػارب وتباعػػػد، فحرفػػػا أقصػػػى اٟتلػػػق ومهػػػا القػػػاؼ والكػػػاؼ

اٞتػػيم والشػػُت واليػػاء وحػػريف اٟتافػػة الضػػاد والػػالـ تقػػارب، وبينهمػػا  يبينهمػػا وبػػُت أحػػرؼ الوسػػط وىػػ
والػػػراء والطػػاء والػػداؿ والتػػػاء والصػػاد والسػػُت والػػػزاي والظػػاء والػػػذاؿ  النػػوف وىػػي وبػػُت أحػػرؼ الطػػػرؼ

 تباعد. ) أي اٟتروؼ الذلقية والنطعية واألسلية واللثوية ( والثاء
 وكػػذلك بػػُت حػػريف اٟتافػػة وأحػػرؼ  ؛وأحػػرؼ الوسػػط بينهػػا وبػػُت حػػريف اٟتافػػة وأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػارب

والبػػػاء وا١تػػػيم تقػػػارب، وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الطػػػرؼ تقػػػارب وبػػػُت الفػػػاء وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الػػػواو 
 بعضها مع بعض ٕتانس.

 زيادة إيضاح وبياف:
 واختالفهمػػا  فهمػػا متجانسػػاف الٖتادمهػػا ٥ترجػػاً  ؛مػػن ا١تعلػػـو أف ا٢تمػػزة وا٢تػػاء خيرجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػق

اف صػػفة، وأف  العػػُت واٟتػػاء خيرجػػاف مػػن وسػػط اٟتلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػاً، وأف الغػػُت وا٠تػػاء خيرجػػ
 من أدىن اٟتلق فهما كذلك متجانساف.

  فحرفػػا األقصػػى ومهػػػا ا٢تمػػزة وا٢تػػاء بالنسػػػبة ٟتػػريف الوسػػػط أي العػػُت واٟتػػاء متقاربػػػاف، وبالنسػػبة ٟتػػػريف
 .، ألف  حريف الوسط فصال بينهمامتباعداف -الغُت وا٠تاء  -األدىن 

  يوجد تقاربحريف األقصى واألدىن  مع -العُت واٟتاء  -وحرفا الوسط. 
  والغػُت مػػع القػػاؼ والكػػاؼ متقاربػػاف، وكػػذلك ا٠تػػاء مػػع القػػاؼ والكػػاؼ؛ ألف الغػػُت وا٠تػػاء وإف كانػػا

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ قػػػرب شػػػديد  اللػػػذين بػػػُت القػػػاؼ والكػػػاؼ بينهمػػػا و خيرجػػػاف مػػػن أدىن اٟتلػػػق، إال أنػػػو لػم 
 سبق. من عضوين ٥تتلفُت كما تخيرجاف من أقصى اللساف اعتربت ىذه اٟتروؼ متقاربة، وإف كان

 وقيػػل القػػاؼ والكػػاؼ متجانسػػاف ،متقاربػػاف نظػػراً لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ٥ترجيهمػػا والقػػاؼ والكػػاؼ: 
 ٠تروج كل منهما من أقصى اللساف.

  أو مػع حػريف اٟتافػة -اٞتػيم والشػُت واليػاء  –والقاؼ ومثلها الكاؼ مػع حػرؼ مػن أحػرؼ الوسػط ،
 اعداف.حرؼ من أحرؼ الطرؼ متبأي الضاد والالـ متقارباف، ومع 
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  ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ ديػة ٗتػرج مػن وسػط اللسػاف، ا١تواٞتيم والشُت والياء غَت
حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو الضػػاد أو الػػالـ أو النػػوف أو الػػراء أو الطػػاء أو كػػل و ؛ متجػػانس

ب، واٟتػػرؼ منهػػا مػػع السػػُت أو الصػػاد أو الػػزاي أو الظػػاء أو الػػذاؿ أو الثػػاء، متقػػار  وأالػػداؿ أو التػػاء 
 أي حرؼ من حروؼ الشفتُت متباعد.

  والضػاد ٗتػػرج مػن إحػػدى حػػافيت اللسػاف ومػػا يليهػػا مػن األضػػراس، فهػػي مػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو أي
 .ةمتقارب ،حرؼ من أحرؼ الوسط أو أحرؼ الطرؼ أو الالـ

  حػػػػرؼ مػػػػن أي والػػػػالـ ٗتػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة اللسػػػػاف إىل منتهاىػػػػا، وىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ أو
ة، ومػػع حػػروؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع ا١تػػيم فهػػي حػػروؼ الوسػػط أو الطػػرؼ أو الضػػاد متقاربػػ

 .متقاربة يف الصفات
 ومػع أحػرؼ الوسػط ةوالنوف من طرؼ اللساف ٖتػت الػالـ قلػيالً وىػي مػع القػاؼ أو الكػاؼ متباعػد ،

 .ةوالضاد والالـ وبقية أحرؼ الطرؼ متقارب
 ساف قريبة من ٥ترج النوف وأدخل يف ظهر اللساف، وىي مػع القػاؼ والكػاؼ والراء ٗترج من طرؼ الل

 .ة، ومع أحرؼ الوسط والضاد والالـ والنوف وبقية أحرؼ الطرؼ متقاربةمتباعد
 ىػو مػع مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػٗترج من طرؼ اللساف مػع أ ،والطاء والداؿ والتاء

ؼ أو الكػػػاؼ متباعػػػد، ومػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط وحػػػريف اٟتافػػػة متجػػػانس، واٟتػػػرؼ منهػػػا مػػػع القػػػااآلخػػػر 
 متقارب. ،الضاد والالـ والنوف والراء وبقية أحرؼ الطرؼ

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼٗتػرج مػن طػػرؼ اللسػاف وفويػق الثنايػػا السػفلى،  ،والصػاد والػزاي والسػػُت
ط والضػاد حػرؼ منهػا مػع القػاؼ والكػاؼ متباعػد، ومػع أحػرؼ الوسػكػل متجػانس، و ىو مػع اآلخػر 

 متقارب. ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء وبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼٗتػرج مػن طػرؼ اللسػاف وطػرؼ الثنايػا العليػا،  ،والظاء والػذاؿ والثػاء

حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ متباعػػد، ومػػع أحػػرؼ الوسػػط والضػػاد كػػل متجػػانس، و مػػع اآلخػػر 
 متقارب. ،والراء والطاء والداؿ والتاء والصاد والزاي والسُت والالـ والنوف

  والفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػا، فهػػي مػػع أي حػػرؼ مػػن أحػػرؼ اٟتلػػق أو
 .ةمع الواو أو الباء أو ا١تيم متقاربالفاء ، و ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةاللساف مطلقاً متباعد

 كػػل و  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼ١تػػيم ٗتػػرج مػػن الشػػفتُت، والػػواو والبػػاء وا
، باسػػتثناء ا١تػػيم حػػرؼ منهػػا مػػع أي حػػرؼ مػػن أحػػرؼ اٟتلػػق أو اللسػػاف متباعػػد، ومػػع الفػػاء متقػػارب

مع النوف للتجانس يف الصفات، والواو والنوف للتقػارب يف الصػفات، والػواو مػع اليػاء اللينػة للتجػانس 
 .يف الصفات
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إذا -وأم ػػا مػػا ٥ترجػػو مقػػدر وىػػو أحػػرؼ ا١تػػد الثالثػػة فػػال توصػػف ؛ وىػػذا كلػػو فيمػػا لػػو ٥تػػرج ٤تقػػق قػػاؿ العلمػػاء:
ؼ ا١تػػد ٥تػػرج مػػن و تباعػػد، إذ لػػيس ٟتػػر بتجػػانس، وال ببتقػػارب، وال ال  -التقػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػروؼ ا٢تجػػاء

ٟتروؼ بالتجػانس يف الصػفات حيز ٤تقق كغَتىا، بل ىي قائمة هبواء الفم واٟتلق، نعم قد توصف مع بعض ا
اف مػػن حيػػث تفػػ ف ىػػذه الػػواو مػػع األلػػف متجانسػػ ﴾ َوالٍ  ﴿ال يف ا١تخػػرج، كػػالواو ا١تتحركػػة مػػع األلػػف مثػػل 

ــَيةمُ  ﴿الصػػفة الٖتادمهػػا يف ٚتيػػع الصػػفات، ومثلهػػا اليػػاء ا١تتحركػػة مػػع األلػػف مثػػل  فػػ ف اليػػاء واأللػػف  ﴾ ٱلّػِ
 ﴿الصػػفات، وكػػذلك الػػواو ا١تتحركػػة مػػع الػػواو السػػاكنة مثػػل  متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الٖتادمهػػا يف ٚتيػػع

ف ف الواوين متجانساف من حيث الصفة الٖتادمها يف ٚتيع الصػفات، وأيضػاً اليػاء ا١تتحركػة مػع الػواو  ﴾ وُۥرِيَ 
ُِٔنَ  ﴿الساكنة ٨تو  ِ ٔك  فالياء مع الواو متجانساف من حيث الصفة الٖتادمها يف ٚتيع الصفات. ﴾ يُ

متحػػػدة يف ٚتيػػػع  اٟتػػػاء و الثػػػاء وا٢تػػػاء ) حثػػػو (و يف ٚتيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء والكػػػاؼ متحػػػداا حرفػػػ مالحظػػػة:
الصػػفات، واٞتػػيم والػػداؿ متحػػداف يف ٚتيػػع الصػػفات، وا١تػػيم والنػػوف متحػػداف يف ٚتيػػع الصػػفات، والػػواو واليػػاء 

 متحػػداف ُتيػاء اللينتػػالػػواو والحرفػا ا١تتحركػاف مػػع حػروؼ ا١تػػد الثالثػة فهػػذه ا٠تمسػة متحػػدة يف كػل الصػػفات، و 
 ، وبناًء على ذلك ل اعتبار اٟتروؼ ا١تتحدة يف ٚتيع الصفات ىي حروؼ متجانسة.يف ٚتيع الصفات

 

 ( يف هناية األصوؿ. 1انظر ملحق رقم ) 
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 العالقة بين األحرؼ
 ) النوف مع النوف (.: اٟترفاف اللذاف اتفقا ٥ترجاً وصفًة واٝتاً ورٝتاً، ٨تو اٟترفاف ا١تتماثالف مها
: اٟترفاف اللذاف تقاربا ٥ترجاً وصفًة، ٨تو ) النوف مع الالـ ( أو ٥ترجاً دوف الصػفة، ٨تػو ) اٟترفاف ا١تتقارباف مها

 اٞتيم مع الضاد ( أو صفة دوف ا١تخرج، ٨تو ) الغُت مع الظاء (.
٨تػػو ) الػػذاؿ مػػع الظػػاء ( أو اتفقػػا صػػفًة : اٟترفػػاف اللػػذاف اتفقػػا ٥ترجػػاً واختلفػػا صػػفًة، اٟترفػػاف ا١تتجانسػػاف مهػػا

 واختلفا ٥ترجاً، ٨تو ) التاء مع الكاؼ (.

 كيفية استخراج عالقة حرفين مع بعضهما البعض
عندما نريد أف نتعرؼ إىل عالقة حرفُت مع بعضهما البعض فننظر أوالً إىل ا١تخرج والصفات فػ ف ٙتػاثال فيهمػا 

فػنحكم علػى اٟتػرفُت بالتماثػل، فػ ف مل يكونػا متمػاثلُت ٥ترجػاً وصػػفة، ( ٱىَۡغـَرُق كَــةَل ٨تػو القػاؼ مػع القػاؼ )
ننظػػر إىل ا١تخػػرج مػػن حيػػث االتفػػاؽ فيػػو، فػػ ف كػػاف اٟترفػػاف متفقػػُت يف نفػػس ا١تخػػرج فػػنحكم عليهمػػا بأهنمػػا 

ــةمتجانسػػاف يف ا١تخػػرج، كمػػا يف ٨تػػو العػػُت مػػع اٟتػػاء ) ــِ  َظَزًُ ٌۡ إىل (، فػػ ف مل يكونػػا متفقػػُت ٥ترجػػاً فننظػػر ٱلَّ
الصفات، ف ف كانا متفقُت يف نفس الصفات بأاّل يزيد أحدمها أو ينقص يف أي صفة كانت: فػنحكم عليهمػا 
بأهنمػػػػا متجانسػػػػاف يف الصػػػػفات، كمػػػػا يف ٨تػػػػو حػػػػروؼ ]حثػػػػو[ أي اٟتػػػػاء والثػػػػاء وا٢تػػػػاء مػػػػع بعضػػػػهم الػػػػبعض 

ُر َظّيّٗ ، َحۡجَعُر ) َٓ ٍّٗ ، ةُحۡج ِظـي َْ ۡغَجَط 
َ
َ َظـقَّ ، ةفَأ ُّ ،  ٱَّللَّ َسـ َٓ ًَّ ،  ۥ  َب ِ ُثـ ًۡ (، وكمػا بػُت ا١تػيم والنػوف )ٱَّللَّ َحۡظيِـ

ۥ ُّ ُخ (، وكما بُت التاء والكاؼ )َجۡفَص ٍَ ِ ۡخ ََك ٍَّ (، وكمػا بػُت حػريف َوىََلۡد َصـةَٓءكَ (، وكما بُت اٞتيم والداؿ )َوَت
ْ الواو واليػاء اللينتػُت ) ا َٔ ُف ۡٓ ۡو َح
َ
(، َوالٍ جهػة أخػرى ) (، وكمػا بػُت حػريف اللػُت مػن جهػة وحػروؼ ا١تػد الثالثػة مػنأ

، فػػ ف مل يكونػػا متفقػػُت -وقػػد سػػبق اٟتػػديث عػػن ذلػػك-وال يوجػػد غػػَت ىػػذه اٟتػػروؼ متجانسػػة يف الصػػفات 
(، كُــو رَّّبِ صػفًة ننظػػر إىل تقارهبمػػا مػػن حيػث ا١تخػػرج والصػػفة فػػ ف تقاربػػا ٥ترجػاً وصػػفًة كمػػا بػػُت الػالـ والػػراء )

ََ وكما بُت الذاؿ والزاي ) ـً القاؼ والكػاؼ )(، وكما بُتِإَوۡذ َزيَّ ۡيُلسُّ (: حكمنػا عليهمػا بتقارهبمػا ٥ترجػاً َِ
وصػفة، وإف مل يكػػن ذلػػك نظرنػا إىل ا١تخػػرج، فػػ ف تقاربػػا ٥ترجػاً حكمنػػا عليهمػػا بأهنمػا متقاربػػاف ٥ترجػػاً كمػػا يف 

ًُ ٨تو الداؿ مع الصاد ) بػا صػفًة (، فػ ف مل يكونػا متقػاربُت ٥ترجػاً ننظػر إىل الصػفات، فػ ف تقار َوىََلۡد َغـَدكَُس
حكمنا عليهمػا بأهنمػا متقاربػاف صػفًة، كمػا  -على أاّل يكوف الفارؽ بينهما أكثر من صفة واحدة أو صفتُت-

ۡو ََُصََٰرىَٰ بُت الواو والنوف )
َ
ًۡ (، وكما بُت السُت واٟتاء )أ ُٓ َِّةِس ِظَصـةُب ۡدََنَٰ (، وكمػا بػُت ا٢تمػزة والػداؿ )لِي

َ
(، أ

ة، فكػػل حػػرفُت مػػدغمُت يف أي روايػػٍة كانػػت ومل ينطبػػق عليػػو حػػد بكثػػر  -التقػػارب-وقػػد وردت ىػػذه العالقػػة 
ا١تتمػػػاثلُت أو ا١تتجانسػػػُت كانػػػا مػػػن قبيػػػل ا١تتقػػػاربُت، فػػػ ف مل ينػػػدرج اٟترفػػػاف ٖتػػػت أي  مػػػن العالقػػػات السػػػابقة 

 حكمنا على اٟترفُت بالتباعد.
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 :1وىل، وىي كما يليإذاً: يكوف ترتيب العالقة بُت األحرؼ ترتيباً تنازلياً، ٔتعٌت اأَلوىل فاألَ 

 التماثل يف ا١تخرج والصفة. .1
 التجانس يف ا١تخرج. .2
 التجانس يف الصفة. .3
 التقارب يف ا١تخرج والصفة. .4
 التقارب يف ا١تخرج. .5
 التقارب يف الصفة. .6
 التباعد. .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 قسم العالمة الخميجي الحروح الهجائية إلى خمسة أقسام بالنسبة لما يدغم فيه منها وما ل يدغم: 

ل يدغم ويدغم فيه، وهو أربعة  الثاني: ل يدغم ول يدغم فيه، وهو ثالثة أحرح: الهمزة وا لح والخاء. األول:
َظفُخ ء تدغم في التاء من )أحرح: الطاء والظاء والصاد، والزاي، ول يقال إن الطا

َ
( إدغامًا ناقصًا ببقاء بََصفَخ ، أ

ّيِبِيَ (اإلطبا ت  ن المراد اإلدغام التام بإسقاط الحرح وصفته، نحو  ـَ َلَٰٓهَِهُح  ٍَ ۡ يدغم في مثمه  الثالث: .عند السوسي (ٱل
م في جنسه ومقاربه فقط، وهو خمسة يدغ الرابع: فقط، وهو ستة أحرح: العين، وال ين، والفاء، والهاء، والواو، والياء.

يدغم في مثمه وجنسه ومقاربه، وهو أحد عشر حرفًا: الباء،  الخامس: أحرح: الجيم، والدال، والذال، والسين والضاد.
 ٤تمد ا٠تليجي، حل ا١تشكالت وتوضيحانظر:  والتاء، والثاء، والحاء، والراء، والسين، والقاح، والكاح، والالم، والميم، والنون.

]بتصرؼ[؛ وللخليجي نظم يف ىذه األقساـ،  .23(، صد.ت، الرياض، دار أضواء السلف) ،ٖتقيق/ عمر عبد القادر ،التحريرات يف القراءات
 تركنا ذكره حرصاً على االختصار.
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مػػن جػػنس  مشػػدداً  واحػػداً  حػػرؼ سػػاكن ٔتتحػػرؾ ْتيػػث يصػػَتاف حرفػػاً  إدخػػاؿ ىػػو أواًل: اإلدغػػاـ الصػػ ير:
 ثاين.ال

  إىل خطوة واحدة، وىي إدغاـ اٟترؼ األوؿ يف الثاين.وٝتي صغَتاً: ألنو ال حيتاج عند إدغامو إال  
 

 يف اإلدغاـ الصغَت يعقوبمذىب 
ًِ  ١يــٓس  ﴿النػػوف يف الػػواو يف قولػو تعػػاىل:  :عقػػوبيػدغم ي .1 مػػن  1آيػػة  1﴾ َوٱىُۡلــۡرَءاِن ٱۡۡلَِهــي

 اـ النوف الساكنة والتنوين.سورة يس، وقد سبق اٟتديث عنها يف باب أحك

ـة يَۡصـُفُرونَ  ﴿النوف يف الػواو يف قولػو تعػاىل:  :يدغم يعقوب .2 ٌَ ًِ َو مػن سػورة  1آيػة  ﴾ ٓنۚٓ َوٱىَۡليَ
 القلم، وقد سبق اٟتديث عنها يف باب أحكاـ النوف الساكنة والتنوين.

َۡذُت  الذاؿ يف التػاء يف فعلػي: ) :روحيدغم  .3 َخۡذُت (، )  ٱَّتَّ
َ
َذتَّ ، ٨تػو: ) ( كيػف وردا أ َِ ٱَّتَّ ِ ه

 ىَ
ة،  َٓ َخذتُّ

َ
ًَّ أ  (. ُث

َۡ  َراق   ﴿النوف يف الراء من قولو تعاىل:  :يعقوبيدغم  .4 ـ ٌَ القيامػة، سػورة مػن  27آيػة  2﴾ َورِيَو 
َ رَّ ىكذا: ) ٌَ  (.اق  َورِيَو 

ــۡو۬  ﴿الػػالـ يف الػػراء مػػن قولػػو تعػػاىل:  :يعقػػوبيػػدغم  .5 ُت، ا١تطففػػسػػورة مػػن  14آيػػة  ﴾ َرانَ  ّلََكَّ  ثَ
(، وىنػػاؾ موضػػػعاف يػػدغمهما ألنػػػو قرأمهػػا علػػػى صػػيغة األمػػػر، مهػػا: قولػػػو انَ ّلََكَّ  ثَـــو رَّ ىكػػذا: )
َو َرّبِ  ﴿األنبيػاء، وسػورة مػن  4آيػة  ﴾ كَةَل َرّيِ  ﴿تعػاىل:  ٰـَ األنبيػاء، سػورة مػن  112آيػة  ﴾ َق

 .3(كُو رَّّبِ  ۬  ّيِ و رَّ كُ ىكذا: )

حفػػص، مػػع األخػػذ بعػػُت االعتبػػار أنػػو يػػدغم مػػا  السػػكتات الواجبػػة عنػػد يعقػػوبتػػرؾ  -مالحظػػة :
َ رَّ ،  انَ ثَو رَّ يصلح منها لإلدغاـ يف )  ( كما وسبق أف أشرنا. اق  ٌَ

 
 
 
 

                                                 
 ل يخفى إمالة )الياء( لروح. 1

 .باب أحكام النون الساكنة والتنوينسب  الحديث عنه في  2

سكان الالمبضم الققرأ )قال(  3  .اح، وحذح ا لح، وا 
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 مشػػدداً  واحػػداً  حرفػػاً  حػػرؼ متحػػرؾ بػػآخر متحػػرؾ بعػػده ْتيػػث يصػػَتاف ؿاخػػىػػو إد ثانيػػاً: اإلدغػػاـ الكبيػػر:
 .من جنس الثاين

  خطوتُت األوىل تسكُت اٟترؼ األوؿ والثانية إدغاـ األوؿ يف الثاين.وٝتي كبَتاً : ألنو حيتاج عند إدغامو إىل

،  :يدغمػو كاإلمػاـ حفػص ٨تػو يعقػوبمل أذكر ما كػاف إدغامػو علػى األصػل ألف  مالحظة: } تأمنػا، أٖتػاجوين 
، مكٍت  {، ألف أصل ىذه الكلمات ىو  ] تأمننا، أٖتاجونٍت، تأمرونٍت، مكنٍت [. :تأمروين 

 
 َتكبيف اإلدغاـ ال يعقوبمذىب 

ةِظِت ثِٱۡۡلَۢنتِ  ﴿يدغم يعقوب: الباء يف البػاء يف قولػو تعػاىل:  (1 مػن سػورة النسػاء،  36آيػة  ﴾ َوٱلػَّ
ِ ىكذا: )  ةِظت ثّ  (. ٱۡۡلَۢنتِ َوٱلػَّ

ــةل   ﴿يػػدغم يعقػػوب: النػػوف يف النػػوف يف قولػػو تعػػاىل:  (2 ٍَ ِ َِ ث وَُ ــدُّ ٍِ دُ
َ
مػػن سػػورة النمػػل،  36آيػػة  ﴾ خ

ٍِدُّ ىكػذا: )  دُ
َ
، وكػذلك الغنػة يف الػواو ٔتقػدار سػت حركػات لكوهنػا مػد الـز، وال خيفػى مػد ( ۦنِّ وٓ خ

 .النوف، مع مالحظة أنو أثبت ياًء زائدة يف اٟتالُت

ـةَرىَٰ  ﴿يف قولػو تعػاىل:  تػاءيف ال تػاءيدغم يعقوب: ال (3 ٍَ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبِـَم َتَذ
َ
مػن سػورة  55آيػة  ﴾ فَجِأ

ةرَ َرّبَِم تَّ  ، ىكذا: )جمالن كبػاقي -أمػا ابتػداًء فبعػدـ اإلدغػاـ وال خيفػى أّف اإلدغػاـ وصػاًل،  ،( ىَٰ ٍَ
 .-القراء

َوَُـۡذُنَرَك  ٣٣ا ََكۡ نَُصـّجَِعَم َنسِـيّٗ  ﴿كاؼ يف الكاؼ، يف ثالثػة مواضػع، وىػي: : الرويسيدغم  (4
َِـة ثَِػـيّٗ  ٣٤َنسًِيا  ِ  ّجَِعمََكۡ نَُصـ ، ىكػذا: )طػومػن سػورة  35+ 34+ 33آيػة  ﴾ اإََُِّم ُنِـَخ ث

سًِيا  ٣٣ا سِيّٗ نَّ  َِة ثَِػيّٗ إَُِّم نُّ  ٣٤َوَُۡذُنَرك نَّ ِ  .( اَِخ ث

ًۡ  ﴿قولػػو تعػػاىل:  ، يفالبػػاء يف البػػاء: رويػػسيػػدغم  (5 ُٓ َِ ــ ــةَب ثَۡح نَص
َ
، ا١تؤمنػػوفمػػن سػػورة  111آيػػة  ﴾ أ

ٓ  ىكذا: ) نَصة
َ
ًۡ ب ثَّ أ ُٓ َِ  .ٔتقدار ست حركات لكوهنا مد الـز لفاأل، وال خيفى مد ( ۡح

ْۚٓ  ﴿يف قولػو تعػاىل:  تاءيف ال تاء: الرويسيدغم  (6 ـُروا ًَّ َتَذَفهَّ  ، ىكػذا: )سػبأمػن سػورة  46آيػة  ﴾ ُثـ
ًَّ تَّ  ْۚٓ ُث ُروا  .-كباقي القراء-أما ابتداًء فبعدـ اإلدغاـ وال خيفى أّف اإلدغاـ وصاًل،  ،( َفهَّ

ثالثػػػة مواضػػػع  يفوالوجػػػو اآلخػػر لػػػو ىػػو اإلظهػػػار، وذلػػك ، : البػػاء يف البػػػاءرويػػػس ٓتلػػف عنػػػويػػدغم  (7
 وىي:

ًۡ  ﴿قولو تعاىل:  - أ ِٓ ِٓ ٍۡ َت بَِص َْ ًۡ  ، ىكػذا: )البقػرةمن سورة  21آية  ﴾ ََّلَ ِٓ ِٓ ٍۡ َت بَِصـ َْ  / ََّلَ
 ِ ّ َْت ب ًۡ ََّلَ ِٓ ِٓ ٍۡ  (. َص
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ًۡ  ﴿قولػػو تعػػاىل:  - ب ِٓ ــِدي يۡ
َ
ــَت ثِد ــَت  ، ىكػػذا: )البقػػرةمػػن سػػورة  79آيػػة  ﴾ ٱىِۡهَتَٰ ٱىِۡهَتَٰ

 ًۡ ِٓ يِۡدي
َ
ِ ٱىِۡهَتَٰٓ  /ثِد ِٓ ت ثّ يِۡدي

َ
 .، وا١تد الالـز جلي( ًۡ د

 ٱىِۡهَتََٰت ثِـٱۡۡلَّقِ   ، ىكػذا: )البقػرةمػن سػورة  176آيػة  ﴾ ٱىِۡهَتََٰت ثِٱۡۡلَّقِ   ﴿قولو تعاىل:  - ت
ِ ٱىِۡهَتَٰٓ  /  .، وا١تد الالـز جلي( ٱۡۡلَّقِ  ت ثّ

َٔ  ﴿قولو تعػاىل: ، يف أربعة مواضع وىي: اءاء يف ا٢ت: ا٢ترويس ٓتلف عنويدغم  (8 ُْ ۥ  ُّ َُّ
َ
 43 آيػة ﴾ َوخ

َٔ ، ىكػػذا: )، والوجػػو اآلخػػر لػػو ىػػو اإلظهػػارالػػنجممػػن سػػورة  49+ 48+  44+  ــ ُْ ۥ  ُّ ــ َُّ
َ
ــّ /  َوخ َُّ

َ
َوخ

 ُّْ َٔ.) 

َو ىَُسً ﴿قولو تعػاىل:  مواضع وىي: ٙتانية، يف الـيف ال الـ: الرويس ٓتلف عنويدغم  (9 َٓ آيػة  ﴾ َص
َو ىَُسـً ذا: )، ىكػ، والوجو اآلخر لػو ىػو اإلظهػار1النحلمن سورة  81+ 81+  78+  72 َٓ /  َص

َٓو ىَّ   (. ُسًَص

ــً ﴿قولػػو تعػػاىل: ، يف الـيف الػػ الـ: الػػرويػػس ٓتلػػف عنػػويػػدغم  (11 ُٓ َ ــَو ل مػػن سػػورة  37آيػػة  ﴾ لَّ كَِج
ً ، ىكذا: )، والوجو اآلخر لو ىو اإلظهارالنمل ُٓ َ َّ /  لَّ كَِجَو ل ًلَّ كَِجو ل ُٓ ). 

 
ا سػتة عشػر موضػعاً، وتفصػيلها ىػو: ثالثػة مواضػع يف ا١تواضع اليت يدغمها رويس ٓتلػف عنػو عػددى مالحظة:

 سورة البقرة، وٙتانية مواضع يف النحل، وموضع يف النمل، وأربعة مواضع يف النجم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 هذم جمي  مواض  سورة النحل، وبعض المواض  تكررت في نفس ارية. 1
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 حكم التقاء الساكنين
إذا كانػت  األوؿ، وذلك بشػرطُت: حيرؾ الساكن األوؿ بالضم يعقوبإذا التقى ساكناف يف كلمتُت، ف ف       
ومل (،  أَوْ  ) اكن األوؿػػػػف السو كػأف ي الثػاينالشػرط و ة الثانية مبدوءة هبمزة وصل تضم عند االبتػداء هبػا، الكلم

ْ }  :يرد ذلػك إال يف ثالثػة مواضػع، وىػي ٔا وِ ٱۡدُع
َ
وِ ٱُُلۡع ،  أ

َ
ْ ، أ ٔا وِ ٱۡخرُُص

َ
وُ ، فُتقػرأ ىكػذا: } { أ

َ
ْ  أ ٔا ،  ٱۡدُعـ

وُ 
َ
وُ ، ٱُُلۡع  أ

َ
ْ  أ ٔا  .{ ٱۡخرُُص

ا سػبق مػػا إذا كانػت الكلمػة الثانيػػة مبػدوءة هبمػزة وصػػل تضػم عنػد االبتػػداء هبػا وكانػت الكلمػػة األوىل وحيػًتز ٦تػ
ْ } أو [ ٨تػو:  ] لفظة:غَت  ٔا َِ ٱۡؽُفرَّ } {  كُِو ٱۡدُع ٍَ ْ {، }  َذ ٔا ِن ٱۡرُذيُ

َ
{،  أو   ٱُُظـرۡ  ٢٠ََمُۡظـًٔرا {، }  أ

ۥ)  :االبتداء، ٨تػو كاف الساكن الثاين يف كلمة مبدوءة هبمزة وصل ال تضم عند ُّ ٍُ ٍَٰم ٱۡش وحُ ،  ثُِغَؾ ،  كُِو ٱلـرُّ
 ْ ٔا ِن ٱۡمُظ

َ
 .( أ
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 باب األلفات السبعة
 :يف ىذا الباب يف اً حفص يعقوب خالف اإلماـ

 :ىياأللفاظ  ألفاظ، وىذه ثالثة وقفاً يفو األلف وصالً  حذؼ يعقوب -أواًل :
َُُِٔـة   ﴿ :لفظ (1 َُُِٔـة وَ  ﴿ :مػن قولػو تعػاىل ﴾ ٱىظُّ ِ ٱىظُّ ُِّـَٔن ثِـٱَّللَّ َِةلِـَم ٱۡبـُذِِلَ  ١٠َتُظ ُْ 

 ٍُ ۡ ُِٔنَ ٔٱل  .األحزاب سورةمن  11 ، آية﴾ ٌِ
َِة ٱلرَُّشَٔل  ﴿ :من قولو تعػاىل ﴾ ٱلرَُّشَٔل   ﴿ :لفظ (2 ۡٓ ـَ

َ
َِة ٦٦َوأ ٔاْ َربَّ ُ مػن  66 ، آيػة﴾ َوكَةل

 األحزاب. سورة

بِيََل   ﴿ :لفظ (3 َؽ  ﴿ :مػن قولػو تعػاىل ﴾ ٱلصَّ
َ
بِيََل فَأ َِة ٦٧ئَُُّة ٱلصَّ ًۡ  َربَّ ِٓ ِ ََ  َءاد ٌِ َفۡيِ  ۡٓ ِؽ

َذابِ  َٓ  .األحزاب سورةمن  67 ، آية﴾ ٱىۡ

 
 :على النحو التايل ، وذلكببعض األلفاظ عن الراوي روح الراوي رويس اختلف -ثانياً :

ــة   ﴿ لفػظ: .1 َِّ َِٰه ُ َرّيِ  ﴿ :مػن قولػػو تعػػاىل ﴾ لَّ َٔ ٱَّللَّ ــ ُْ ــة  َِّ َِٰه ، الكهػػف سػػورةن مػ 38 ، آيػػة﴾ لَّ
–وصالً ووقفػاً، وأمػا روح فأثبتهػا وقفػاً، وحػذفها وصػالً  ب ثبات األلف الثانيةحيث قرأ رويس 

 .-كحفص
َلّٗ َوَشـًِٓيا ﴿: من قولو تعاىل ﴾ َشَؾَِٰصََلْ  ﴿ لفظ .2 ۡغَؾٰـَ

َ
ََ َشَؾَِٰصَلّٗ َوأ َٰفِرِي َؽ

ۡخَذۡدَُة لِيۡ
َ
  ﴾ إَُِّة أ

ــو ﴿الػػالـ ىكػػذا: ، حيػػث وقػػف رويػػس علػػى اإلنسػػاف سػػورةمػػن  4 آيػػة ، أمػػا روح ﴾ َشَؾَِٰص
 .﴾ َشَؾَِٰصََل  ﴿فوقف على األلف ىكذا: 

ارِيَرا   ﴿لفػػظ  .3 َٔ ــ ــۡخ  ﴿ :مػػن قولػػو تعػػاىل يف سػػورة اإلنسػػاف ا١توضػػع األوؿ ﴾ كَ َٔاب  َاَُ ۡزــ
َ
َوأ

ارِيرّٗ  َٔ ارِيرَ  ﴿ىكػذا: على الراء،  وقف رويسحيث اإلنساف،  سورةمن  15 ، آية﴾ اكَ َٔ  ﴾ كَـ
ارِيَرا   ﴿، وبالنسػػبة للفػػظ -كحفػػص–هػػا، أمػػا روح فوقػػف علػػى األلػػف وال خيفػػى ترقيق َٔ ــ  ﴾ كَ
ارِيرّٗ  ﴿: من قولو تعاىل َٔ ٌِّ كَ ح  ا  فقػد قػرأ يعقػوب ْتػذؼ  ،اإلنسػاف سػورةمػن  16 ، آية﴾ َ فِؾَّ
 .-كحفص–األلف مطلقاً 

 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 باب الفتح واإلمالة
بائل العرب ٘تيل مثل عامػة أىػل ٧تػد مػن بػٍت ٘تػيم وبػٍت أسػد وقػيس و ..... غػَتىم، وكػاف كاف كثَت من ق      

 من ىذه القبائل من تقـو ٢تجتو على الفتح مثل أىل اٟتجاز من قريش وىوازف وثقيف وكنانة.

 الفتح: وىو فتح القارئ فمو باٟترؼ.
 اإلمالة: لغة التعويج، أو العدوُؿ إىل الشيء واإلقباُؿ عليو.

 :1صطالحاً: ىي أف تنحو بالفتحة ٨تو الكسرة، وباأللف اليت بعدىا ٨تو الياء، وىي تنقسم إىل قسمُتا
 :وىي تكوف بُت األلف والياء ٘تاماً، من غَت قلب خالص وال إشباع مفػرط، وتسػمى  إمالة كربى

 أيضاً باإلضجاع وىي ا١ترادة عند اإلطالؽ.

 :لطبيعػػػي واإلمالػػػة اضػػػة، وىػػػي أيضػػػاً أف تنحػػػو وىػػػي النطػػػق بػػػاٟترؼ بػػػُت الفػػػتح ا إمالػػػة صػػػغرى
بالفتحة ٨تػو الكسػرة مػع بقػاء الفػم يف وضػعو الطبيعػي، أي دوف أف ينحػدر بالفتحػة ٨تػو الكسػر 

 ا٠تالص، ويطلق عليها: التقليل، أو: بُت بُت أي بُت األلف واإلمالة الكربى.

لػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػاؿ مػػن ، واال٨تػػدار أخػػف ع2فاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح وينحػػدر باإلمالػػة     
 أماؿ، وأما من فتح فقد راعى أف الفتح أمنت أو ىو األصل.

يف كتابػػو النشػر، وىػو يصػػل سػنده إىل عبػػد  -رٛتػو ا  -الػػذي يػذكره اإلمػاـ ابػػن اٞتػزري  3ففػي اٟتػديث     
[ اٟتػروؼ ا١تقطعػة يف بػدايتها،  عندما كاف يقرأ عنده رجل سػورة طػو، ومل يكسػر ] أي دُيِػل ا بن مسعود 

 .مث  قاؿ: وا ىكذا علمٍت رسوؿ ا  -ثالث مرات  -(، وأماؿ الطاء وا٢تاء ّؑـؑ) فقرأىا ابن مسعود 

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالهما، والربا، والنار، كالناس، بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية اإلمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع الضمير بها اتصل إذا منها تكسر الفاء  ن وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حوال بعض في عارضة
 تشبيه / أو5، ىرم: نحو عنها انقالب / أو4، إمالة ىيسم قد الترقي  فإن ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 ةإمال جاورم ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عن المنقمب أشبه بما تشبيه / أو6، التأنيث كألح عنها: بالنقالب
 ا لح تكون / أو8، }رأى{ وراء ،}نأى{ نون إمالة وكذا، ا ولى ألفها أعني تراءى: نحو إمالة  جل إمالة وتسمى
ن ياء رسمت على ٤تمد الضباع: اإلضاءة يف بياف ]انظر: ياء.  أو كسرة شيئين إلى ترج  وكمها، كضحى الواو أصمها كان وا 

 [.29ىػ (، ص1420للًتاث،  أصوؿ القراءة، ) القاىرة، ا١تكتبة األزىرية
مرتف ، ولكنه منحدر قمياًل عن الفتح عند حفص هنا المسان فالنحدار هنا: نسبة لإلمالة، ففي إمالة نحو ) ط ى (  2

 ومن وافقه.
 حديث غريب. 3
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وقػػد اخَتلػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األصػػل أـ اإلمالػػة؟، والػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة      
حيتاج إىل سبب، فاإلمالة فػرع مػن الفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح يف شػرحو ٟتػرز ٖتتاج إىل سبب ٓتالؼ الفتح فال 

 األماين: إف  كل ما دياؿ جيوز فتحو وليس كل ما يُفتح جيوز إمالتو.
 األلف                                                        

                           اإلمالة الكربى                                     
                                                                                                                

 الياء                                                                                              

لتقليػل: اإلعػالـُ بػأف أصػَل األلػِف اليػاُء، أو التنبيػو علػى قلبهػا إىل اليػاء يف موضػٍع والغرض من اإلمالػة أو ا     
 معُت أو مشاكلتها للكسر اجملاور ٢تا.

 
 مذىب يعقوب في اإلمالة الكبرى

  ۡخَمَٰ  ) لفظػةأماؿ يعقػوب األلػف يف
َ
ـَ َاَن  ﴿، مػن قولػو تعػاىل: ( أ ٌَ ٍَؑـَو ۡخ

َ
ِذهِۦ أ يَٰ ـِِف َهٰـَ

 َٔ ُٓ  من سورة اإلسراء. 72يف آية  -ا١توضع األوؿأي - ﴾ َرةِ ِِف ٱٓأۡلخِ  َذ
  َكَٰؑ ) لفظػػةأمػػاؿ رويػػس ََ ــرِي ( ا١تنصػػوبة واجملػػرورة سػػواء كانػػت معرفػػة أو نكػػرة، واشػػًتؾ معػػو  فِ

ٔۡ    ﴿يف موضع واحد فقط وىو قولو تعاىل:  الراوي روحيف ىذه اللفظة  ٌِـَ كَـ ة َاَُـۡخ  َٓ  إِجَّ
ََ َكَٰؑ  النمل.من سورة  43آية  ﴾ فِرِي

  ٓس ؑي ﴿فاٖتة سورة يس، ىكذا:  1﴾ َوٱىُۡلۡرَءانِ  ١يٓس ﴿( من  اءيال ) ؼحر أماؿ روح ﴾. 

 

ةََمۡؑر ﴿يف لفظة  لإلماـ يعقوب مالحظة: َٓ َٰ ىػود، ضػم ا١تػيم مػع فػتح الػراء بػدوف إمالػة، سػورة مػن  41آية  ﴾ ى
ةرَ َُمۡ ىكذا: ) َٓ َٰ  (.ى

 
 
 
 
 

                                                 
 ل يخفى إدغام النون في الواو ليعقوب. 1
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 باب مرسـو الخط
 -حة ) ا١تبسوطة ( :تاء التأنيث ا١تفتو  -أواًل:
 13وردت يف الوقػف عليهػا با٢تػاء، وقػد  يعقػوبإذا ُكتبت تػاء ا١تؤنػث ا١تفػردة بالتػاء ا١تفتوحػة فيجػب عنػد      

 :1وذلك يف حد وأربعُت موضعاً،لفظة، توزعت على وا
َُِّخ ،  فِۡفَرَت ) ُت ،  ُش

َ
ََِخ ،  ٱۡمَرأ ۡٓ َخ ،  رَّۡمََخ ،  ىَّ ٍَ ۡٓ ِ ِػيَ ،  ثَلِيَُّخ ،  ُ ۡٓ ٌَ ُخ ،  خِ َو ٍَ ِ ، َطَضَرَت ،  كُرَُّت ،  ََك

َُِّخ  ََِخ ،  وََص  (.ٱۡب

َذاَت  ﴿، و 2حيث وردت ﴾ َمۡرَؽةتِ  ﴿التالية:  الستةاأللفاظ  التأنيث ا١تفتوحةيلحق بتاء  -مالحظة:
َضح   ۡٓ ََٰخ  ﴿، و 3النملسورة من  61آية  ﴾ َب َلَت ِظيَ  ﴿النجم، و سورة من  19آية  4﴾ ٱىؾَّ  3آية  ﴾ وَّ
ةَت  ﴿و ص، رة سو من  َٓ ۡي لفاظ على ىذه األ يعقوبحيث يقف ا١تؤمنوف، سورة من  36معًا آية  ﴾ َْ

 .-كحفص   - بالتاء ا٠تمسة

ثَخِ  ﴿أما لفظة: 
َ
د ثَخِ  ، ىكذا: )6، فقد وقف يعقوب عليها با٢تاء5حيثما وردت ﴾ َيَٰٓ

َ
َٰد  (. َؗي

 فقاؿ:تة السابقة األلفاظ السيف شرحو على ا١تقدمة اٞتزرية  7ينظم ا١تال القار وقد 
                                                 

 في نهاية ا صول. 2لمفائدة، انظر ممح  رقم  1

تحريم، حيث أّن ال سورةمن  1آية و  ،النساء سورةمن  114آية و  ،البقرة سورةمن  265+  207آية وردت في:  2
 وحجتهم بالهاء }مرضام{ وقفوا عميها وقفوا إذا بالتاء، والباقون طمحت هذا يقولون لمعرب ل ة هي بالتاء عميها الوقوح

 }قامت بالفعل والمتصمة }نعمة{ بالسم فالمتصمة بالفعل، المتصمة والتاء بالسم المتصمة التاء بين الفر  أرادوا أنهم
بالعباد[، آية  رءوح وا ا مرضات ابت اء نفسه يشري من الناس وذهبت{، )القماش، عند تفسير قوله تعالى: ]ومن

 البقرة، بتصرح بسيط. سورةمن  207

 جمي  القراءيقح عميه  نا، حيثفميس مدار حديث نحو: }ذات لهب{، -من نفس المفظ )ذات(- أما غير هذا الموض  3
 بالتاء.

َٰٓخَّ يقرأ هذا المفظ بتشديد التاء، م  المد المشب ، هكذا ) رويساً  ل يخفى أن 4  (.ٱىلَّ
 ،قصصالسورة من  26آية و  ،مريمسورة من  45+44+43+42آية و  ،يوسحسورة من  100+  4آية وردت في:  5
 صافات.السورة من  102آية و 
 ووقح المحذوفة الياء عمى الكسر ليدل وكسرت التأنيث تاء عنها وعوض الياء، فحذفت أبي[ ]يا أصمها أبت{: }يا 6

 عطفها من لممذكورين( أبت يا) في الهاء عممت(: 63ص ، 2ج) النشر طيبة شرح في النويري بالتاءت قال عميها
 حرح يجعل لم ثم ومن العوض، شبهة: أصمه من قرأها بالهاء مخالفة كتبهات ووجه لعدم المفظ، من ل الهاء عمى

 إعراب.
 ،2ط ،دار ال وثاني لمدراسات القرآنية ،دمش )  ،المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية ،ُمالَّ عمى القاري 7

 .307ص ،(م2012
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 مع ىيهاتِ  وذاتَ  أبتِ  ويا    كذا مرضاتِ   والالَت مع التَ 
 

 ( يف هناية األصوؿ. 3انظر ملحق رقم ) 
 
يَِّ ﴿ :علػى اليػاء مػن لفػظ اضػطراراً أو اختبػاراً قػف يعقػوب ي -اً :ثاني

َ
أينمػا ورد يف القػرآف، ٨تػو قولػو  ﴾ َوَكـد

ّح   ﴿تعػاىل: 
َ
ِِبّ   َْ َوَكد

َُّ َِ يّۡ  ﴿مػن سػورة آؿ عمػراف، ىكػذا:  146آيػة  ﴾ ٌّ
َ
الوقػف علػى اليػاء  وعلػة، ﴾ َوَكـأ

، فوقف ، مث دخل عليها الكاؼ للتشبيو فهي منونة ٣ترورة ،( بتنوين أي   أف أصل الكلمة )  يعقػوبمثل كعلي 
 .نوناً على لفظ الوصل ْتذؼ التنوين؛ ألف التنوين حيذؼ وقفاً، وإمنا كتبت يف ا١تصحف[ أي  ] على
 
َّ  ] :لفظػةبألف بعد ا٢تػاء علػى  يعقوب قفي -اً :الثث يُّ

َ
ُِـٔنَ  ﴿ الػثالث: ها[ يف مواضػع خ ٌِ ۡد ٍُ ۡ َّ ٱل يُـّ

َ
آيػة  ﴾ خ

ةِظرُ  ﴿من سورة النور،  31 َّ ٱلصَّ يُّ
َ
د َّ ٱثلََّلـََلنِ  ﴿من سورة الزخػرؼ،  49آية  ﴾ َيَٰٓ يُّ

َ
مػن سػورة  31آيػة  ﴾ خ

 (. أيها كما ىو اٟتاؿ يف سائر كلمات )الرٛتن،  
 
َبَّ ﴿على: لفظ  اؿ النوف ألفاً دب برويس  يقف -اً :رابع َْ َبن  ﴿، وقػػػػػػػػػػػػػد ورد يف قولو تعاىل: ﴾َُۡذ َْ ـة َُـۡذ ٌَّ ِ فَإ

ٔنَ  ٍُ َِذلِ ٌُّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ جَ  ﴿ىكذا: من سورة الزخرؼ،  41آية  1﴾ ثَِم فَإَُِّة  َْ  .﴾ ةَُۡذ
 

ِي  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ ﴿( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل:  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأيف لفػػػظ )  بتخفيػػػف الػػػالـ رويػػػسقػػػرأ  -اً:خامسػػػ ِ ٱَّلَّ َّلِلَّ
ضِض 

َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َل ىكػذا: ) ، مػن سػورة النمػل 25آيػة  ﴾ ُُيۡرُِج ٱۡۡلَۡتَء ِِف ٱلصَّ

َ
ولػو الوقػف (،  ْۤاوُدُجۡسٱيَـة  خ

َل اختباراً على )
َ
ْ ( معػاً، ويبتػدئ بػػ )يَة خ َل ولػو أيضػاً الوقػف اختبػاراً علػى ) ( مػع ضػم مهػزة الوصػل،ٱۡشـُضُدوا

َ
 (خ

ْ االبتداء بػ ) مث وحدىا (يَة) مث وحدىا ( مع ضم مهزة الوصػل، أمػا يف حالػة االختيػار فػال يصػح الوقػف ٱۡشُضُدوا
َل على )
َ
ْ )ػ (، بل يتعُت وصلهما بيَة( وال على )خ عنػد ( يَـة)، مػع األخػذ بعػُت االعتبػار حػذؼ ألػف (ٱۡشُضُدوا
ْ ٱۡشضُ بػ ) وصلها  .2اللتقاء الساكنُت (ُدوا

 
 
 

                                                 

َبَّ قرأ رويس لفظ ) 1 َْ  .، وسب  الحديث عنهاإقالب النون م  ما بعدهال يخفى ت و بتخفيح النون الثانية( َُۡذ

 في نهاية ا صول. 4لمفائدة، انظر ممح  رقم  2
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 ىاء السكت
اٟتػرؼ األخػَت أو اٟتركػة األخػَتة مػن  -ىاء السكت ىي ىاء ساكنة يتم إدخا٢تا على آخر الكلمة لبياف      

وذلػػك ليمهيػػة، أو للمبالغػػة، وتكػػوف سػػاكنة وصػػالً ووقفػػاً، وقػػد جػػاءت هبػػا العػػرب مػػن أجػػل  -ىػػذه الكلمػػة 
أف يبػُت حسػرة الكػافر يػـو القيامػة أتػى  مػثاًل يف سػورة اٟتاقػة عنػدما أراد ا تبلي  معػٌت يف ذىػن ا١تػتكلم، ف

 .1هباء السكت يف )ماليو ؛ سلطانيو(
 

 حسب التفصيل التايل: ىاء السكتيف  ومنهج اإلماـ يعقوب
َٔ يعقػػوب هبػػاء السػػكت علػػى: ضػػمَت الغائػػب يف )  يقػػف ❶ ــ ( سػػواء كانػػت اللفظػػة ٣تػػردة مػػن أي  ِهَ ؛  ُْ

ُْ ئد، أو إذا وقعت اللفظػة بعػد واو، أو فػاء، أو الـ زائػدة، ٨تػو: } حرؼ زا َ ،  فَِّهَ ،  َٔ ُٓ ذَ ،  ِهَ وَ ،  َٔ َو ،  َٔ ُٓ ل
 َ َٔ ، ىكذا: } 2{ ِّهَ ل ُْ  ، ؙِهَ ؛  ؙُْ َ ،  ؙفَِّهَ ،  َؙٔ ُٓ ذَ ،  ؙِهَ وَ ،  َؙٔ َو َ ،  َؙٔ ُٓ ل  {. ؙِّهَ ل
 

اإلنػاث الغائبػات بشػرط أف يكػوف قبػل  يعقوب هباء السكت على: النػوف ا١تشػددة مػن ضػمَت ٚتػع يقف ❷
ََّ النوف ىاء ضػمَت، ٨تػو: }  ُْ ، ََّ ُٓ َّ ََّ ، ل ُْ و ََّ ، َبَِٰۡشُ ُٓ ٔتَلُ ُٓ ََّ ، َوُب ََّ ،  ثَِرّدِِْ ُٓ ََّ ،  َعيَۡي ُٓ َصيَ

َ
ََّ  ، أ ُْ ٔ ٍُ يَّۡلُذ ، {ـَ

َّ  }ىكذا:  ُؙْ  ، َّ ُٓ َّ َّ ،  ؙل ُْ و َّ ،  َؙبَِٰۡشُ ُٓ ٔتَلُ ُٓ َّ ،  َؙوُب ُٓ ،  ؙثَِرّدِِْ َّ ،  َؙّ َعيَۡي ُٓ َصيَ
َ
َّ ،  ؙأ ُْ ٔ ٍُ يَّۡلُذ  {. ؙـَ

، ٨تػػو: -كحفػػص-فػػ ف مل يكػػن قبػػل النػػوف ىػػاء ضػػمَت فػػال يقػػف هبػػاء السػػكت، وإمنػػا يقػػف علػػى النػػوف      
( ََّ ََّ ،  َنۡيَدُز ۡظِػ

ُ
ََ  ، أ ۡٓ ََ ،  يُۡرِؽ ََ ،  َحۡغُؾۡؾ ََ ،  َوَيۡعَفۡظ ََ ،  َوحۡلَۡۡضِۡب ۡٓ  .( يََؾ

 
ِۡصِِخَّ ء ا١تتكلم ا١تشػددة الػمػػبػػنػػيػػػػػة، ٨تػو: } يعقوب هباء السكت على: يا يقف ❸ ٍُ ِ يَّ ، ث َّ ،  َلَ َٰ ِ َّ ،  إ ، لََعَ

ََٰجِِنَّ ،  بَِيَديَّ  يَّ ،  َي َِٰلَ ـَ ِۡصِِخّ {، ىكػذا: }  ٱثۡجََِتَّ ،  َوىِ ٍُ ِ يّ ، ؙث ّ ، َؙلَ َٰ ِ ّ ،  ؙإ ََٰجِِنَّ ،  ؙبَِيَديّ ،  لََؙعَ ّيؙ ، َؙي َِٰلَ ـَ ، َوىِ
 {. ٱثۡجََِتَؙّ

 
ـة} يعقوب هبػاء السػكت علػى:  قفي ❹ { االسػتفهامية ا١تسػبوقة ْتػرؼ جػر، وذلػك يف ٜتسػة األلفػاظ  ٌَ

ًَّ  التالية: ) ًَّ ،  َخ ًَ ،  ِم ِ ًَ ،  ث ًَ ،  ذِي ِ ًّ (، ىكذا: ) ل ًّ ،  َؙخ ًَ ،  ؙِم ِ ًَ ،  ؙث ًَ ،  ؙذِي ِ  (. ؙل

 وبياهنم كالتايل:

                                                 

 .في نهاية ا صول 5لمفائدة، انظر ممح  رقم  1
َٔ ٱۡۡلَِديِر ) :ل ُيمح  بهذا الباب قوله تعالى 2 ۡٓ َ  .ميرل ض ،  نه اسم ظاهرلقمان سورة من 6آية ( يَۡظََتِي ل
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  ( ورد لفظ ًَّ مػن  1آيػة  ﴾ يَتََصـةَٓءلُٔنَ  ًؙّ خَ  ﴿( يف موضع واحػد فقػط، ىػو قولػو تعػاىل:  َخ
 النبأ.سورة 

  ( ورد لفظ ًَّ ًّ  ﴿( يف موضع واحد فقط، ىو قولػو تعػاىل:  ِم َُ ِم نَسَٰ  ﴾ ُخيِـقَ  ؙفَيَۡيُِظرِ ٱۡۡلِ
 الطارؽ.سورة من  5آية 

  ( ورد لفظ ًَ ِ  ( يف موضعُت فقط، مها  ث

ن ثًِ ﴿قولو تعاىل:  - أ َرةُ ِِ َِة ۡرَشئُنَ  َؙ َذ ٍُ ۡ  النمل.سورة من  35ة آي ﴾ يَرِۡصُ  ٱل

َٰ  ﴿قولو تعاىل:  - ب ِٔن لََعَ ٍُ ُت ۡ بَۡشَّ
َ
ن  كَةَل خ

َ
ِِنَ ٱىِۡهَۡبُ فَجًِأ صَّ ونَ  َؙ ٌَّ ُ آية  ﴾ دُبَّۡشِ

 اٟتجر.سورة من  54

  ( ورد لفظ ًَ  ( يف موضعُت فقط، مها:  ذِي

َٔفَّ  ﴿قولػو تعػاىل:  - أ ََ دَ ِي َلَٰٓهَِهُح إِنَّ ٱَّلَّ ٍَ ۡ ًُ ٱل ُٓ َٰ ًۡ ى ِٓ ُُفِص
َ
ةلِِم أ ًَ كَ  َِ ٔاْ ذِي ُ ًۡ   ؙةل  ُنِـُذ

 النساء.سورة من  97آية  ﴾

ة َؙ ذِيً ﴿قولو تعاىل:  - ب َٓ َٰ ٌَِ ذِۡنَرى َُخ 
َ
 النازعات.سورة من  43آية  ﴾ أ

 :ورد لفظ ) لِػَم ( يف مواضع متعددة ٨تو 

ೱ  :قولو تعاىل﴿  َٰ َو َي ْۡ ًۡ َن أَِبدَۡسُفُرو َؙ ٱىِۡهَتَِٰت لًِأَ ُُذ
َ
ِ َوأ ُدونَ  َيَِٰخ ٱَّللَّ َٓ  ﴾ تَۡظ

 آؿ عمراف.سورة من  71ية آ

ೱ  :قولو تعاىل﴿  ًَ ًۡ  ؙكُۡو فَيِ ثُُس ّذِ َٓ ًۡ   ُح  ا١تائدة.سورة من  111آية  ﴾ ثُِذُُٔبُِس

ೱ  :قولػو تعػاىل﴿  َٰ  َي
َ
ٔاْ لًِد ُِ ٌَ ََ َءا ِي ة ٱَّلَّ َٓ يُـٔنَ  َؙ حُّ َٓ ة َل َتۡف ٌَ مػن  2آيػة  ﴾ َتُلٔلَُٔن 

 الصف.سورة 

ೱ  :ِإَوۡذ كَةَل مُ  ﴿قولػو تعػاىل ٌِ ۡٔ ًَ َِٔسَٰ ىَِل ِ ِٔۡم ل ََٰل   ؙِّۦ َي
َ
ـَٔن خ ٍُ يَ ۡٓ َّنِ دُۡدُذوَُِِن َوكَد تَّ

  ًۡ ِ إحَِلُۡس  الصف.سورة من  5آية  ﴾ رَُشُٔل ٱَّللَّ

ೱ  :قولو تعاىل﴿  َٰ َٓ َي حُّ
َ
ًَ د ِ ـة ؙة ٱجلَِِّبُّ ل ٌَ ُ لَـَم   ُُتَّرُِم  َظـوَّ ٱَّللَّ

َ
سػورة مػن  1آيػة  ﴾ أ

 التحرًن.
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 ، وىي:1وحذفها وصالً يف سبعة ألفاظ قرأ اإلماـ يعقوب ب ثبات ىاء السكت وقفاً  ❺
ّۡ  ﴿لفػظ  .1 َِّ ّۡ   ﴿مػن قولػو تعػاىل:  ﴾يَتََص َِّ ًۡ يَتََص َ اثَِم ل ةِمَم َوََشَ َٓ ـَ  َٰ َٰ ِ َٰ ِّمَةرِكَ فَٱُُظۡر إ َٰ ِ  َوٱُُظۡر إ

ًۡ  ﴿مػن سػورة البقػرة، فتقػرأ وصػالً ىكػذا:  259آيػة  ﴾ ّ ۬ لـَـ َِّ  ، أمػا وقفػاً ىكػػذا:﴾ َوٱُُظـرۡ  يَتََصــ
﴿  ّۡ َِّ  .﴾يَتََص

ۡس   ﴿مػن قولػو تعػاىل:  2﴾ٱۡرَذِدهۡ  ﴿لفظ  .2
َ
ٓ أ ًُ ٱۡرَذِدهۡ  كُو لَّ ُٓ َٰ َدى ُٓ ِ ۡصـًرا   َٔ فَج

َ
ًۡ َعيَۡيِّ أ  91آيػة  ﴾يُُس

 .﴾ ٱۡرَذِدهۡ   ﴿، أما وقفاً ىكذا: ﴾ كُو ٱۡرَذِده ۬  ﴿من سورة األنعاـ، فتقرأ وصالً ىكذا: 

ّۡ ﴿لفظ  .3 ةُٓؤُم ٱكَۡرُءو ﴿من قولػو تعػاىل:  ﴾نَِتَٰجَِي َْ ّۡ َِِـُخ  ١٩اْ نَِتَٰجَِي َِ مػن سػورة  19آيػة  ﴾ إَِّنِ 
ّ   ﴿اٟتاقة، فتقرأ وصاًل ىكػذا:  ّۡ  ﴿، أمػا وقفػاً ىكػذا: ﴾ إَِّنِ  ١٩ نَِتَٰجَِي ، وقولػو تعػاىل: ﴾ نَِتَٰجَِي

﴿  ّۡ وَت نَِتَٰجَِي
ُ
ًۡ أ َ ۡدرِ  ٢٥َذَيُلُٔل َيَٰيَۡيتَِِن ل

َ
ًۡ أ َ  من سورة اٟتاقة، فتقرأ وصالً ىكذا: 19آية  ﴾ َول

﴿   ّ ًۡ  ٢٥ نَِتَٰجَِي َ ّۡ  ﴿، أما وقفاً ىكذا: ﴾ َول  .﴾ نَِتَٰجَِي

ّۡ ﴿لفظ  .4 ّۡ  ﴿من قولو تعاىل:  ﴾ِظَصةبَِي َؾٍَٰق ِظَصةبَِي ٌُ َّنِ 
َ
َُِِخ خ َِ َٔ  ٢٠ إَِّنِ  ُٓ اِؽَيح   َؙذ  ِِف ِعحَظح  رَّ

ّ   ﴿من سورة اٟتاقة، فتقرأ وصالً ىكذا:  21آية  ﴾ َٔ  ٢٠ ِظَصـةبَِي ـ ُٓ  ﴿ا: ، أمػا وقفػاً ىكػذ﴾ َؙذ
 ّۡ ّۡ  ﴿، وقولػو تعػاىل: ﴾ ِظَصةبَِي ة ِظَصةبَِي ٌَ ۡدرِ 

َ
ًۡ أ َ ة َاَُِخ ٱىَۡلةِؽَيحَ  ٢٦ َول َٓ َٰيَۡيَذ مػن  26آيػة  ﴾ َي

ّ   ﴿سورة اٟتاقة، فتقرأ وصالً ىكذا:  ة ٢٦ ِظَصةبَِي َٓ َٰيَۡيَذ ّۡ  ﴿، أما وقفاً ىكذا: ﴾ َي  .﴾ ِظَصةبَِي

ّۡ  ﴿لفظ  .5 ةحِلَ ۡدَِنَٰ  ﴿من قولػو تعػاىل:  ﴾ٌَ
َ
ةٓ أ ٌَ  ّۡ ةحِلَ ٌَ ّۡ  ٢٨ َخِّنِ  َِي يََم َخـِّنِ ُشـيَۡطَِٰ  28آيػة  ﴾ َْ
ّ   ﴿من سورة اٟتاقة، فتقرأ وصالً ىكذا:  ةحِلَ يََم  ٢٨ ٌَ ّۡ  ﴿، أما وقفػاً ىكػذا: ﴾ َْ ةحِلَ ، وقػد ﴾ ٌَ

 ل اٟتديث عن ىاء السكت يف باب السكت.

ّۡ ﴿لفظ  .6 َِي ّۡ  ﴿من قولػو تعػاىل:  ﴾ُشيَۡطَِٰ َِي يََم َخِّنِ ُشيَۡطَِٰ مػن  29آيػة  ﴾ ُخـُذوهُ َذُغيُّـٔهُ  ٢٩ َْ
ّ   ﴿سورة اٟتاقة، فتقرأ وصالً ىكذا:  َِي ّۡ  ﴿، أما وقفاً ىكذا: ﴾ ُخُذوهُ  ٢٩ ُشيَۡطَِٰ َِي  .﴾ ُشيَۡطَِٰ

ّۡ ﴿لفظ  .7 ة َِْي ّۡ  ﴿مػن قولػو تعػاىل:  ﴾ٌَ ة َِْي ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
ةٓ أ ٌَ ٌَِيـُۢ ١٠َو مػن سػورة  11آيػة  ﴾ َُةٌر َظة

ّ   ﴿: القارعة، فتقرأ وصالً ىكذا ة َِْي ّۡ  ﴿، أما وقفاً ىكذا: ﴾ َُةرٌ  ١٠ ٌَ ة َِْي ٌَ ﴾. 
 

ۡييََِتَٰٓ ﴿رويس هباء السكت على: لفظ  يقف ❻ َٔ َٰ مػن  72وآيػة  ،ائػدةمػن سػورة ا١ت 31، وقػد ورد يف آيػة ﴾َي
ۡييََِتَٰٓ  ﴿ قولو تعاىل:و  ،سورة ىود َٔ َٰ ًۡ  َؙي َ ِۡذ فََُلًُة َخيِيَلّٗ حَلۡتَِِن ل َّتَّ

َ
وال خيفػى ا١تػد  فرقاف،المن سورة  31آية  ﴾ خ

 الالـز ٔتقدار ست حركات.
                                                 

 .تالية ذكرهاهي الوردت هاء السكت في القرآن في سبعة ألفاظ في تسعة مواض ،  1
 اختمح في هاء ) اقتدم (، وهي هاء سكت عمى الراجح. 2
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َشــَفَٰ ﴿رويػػس هبػػاء السػػكت علػػى: لفػػظ  يقػػف ❼
َ
أ َشــَفَٰٓ  ﴿، وقػػد ورد يف قولػػو تعػػاىل: ﴾َيَٰٓ

َ
َٰأ ــةَل َي َٰ  َؙوكَ لََعَ

ُٔشَ    ٔتقدار ست حركات. من سورة يوسف، وال خيفى ا١تد الالـز 84آية  ﴾ يُ
 

ن َتُلَٔل َجۡفـٞس  ﴿د ورد يف قولو تعاىل: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، وق﴾َتَٰ َيََٰعۡۡسَ ﴿رويس هباء السكت على: لفظ  يقف ❽
َ
أ

دَ  ِ  ؙيَٰٓ ـَيََٰعۡۡسَ ـة فَرَّــُخ ِِف َصۢنـِت ٱَّللَّ ٌَ  َٰ وال خيفػى ا١تػد الػالـز ٔتقػدار سػت  ،زمػرمػن سػورة ال 56آيػة  ﴾ لََعَ
 حركات.

 
ًَّ ﴿رويس هبػاء السػكت علػى: لفػظ  يقف ❾ ورد ذلػك يف أربعػة مواضػع وىػي: قولػو ا١تفتػوح الثػاء، وقػد  ﴾َث

ًّ  ﴿تعاىل:  ٔاْ َذَس ىُّ َٔ ة دُ ٍَ َِ ۡح
َ
ِۚٓ  ؙفَد ُّ ٱَّللَّ ًّ  ﴿من سورة البقرة، وقولو تعػاىل:  115آية  ﴾ وَۡص َِة َث ۡزىَۡف

َ
ََ  َؙوأ  ﴾ ٱٓأۡلَخرِي

ًّ  ﴿من سورة الشعراء، وقولػو تعػاىل:  64آية  يَۡخ َث
َ
ة ؙِإَوَذا َرخ ٍّٗ يَۡخ َُِٓي

َ
سػورة اإلنسػاف، وقولػو  مػن 21آيػة  ﴾ َرخ

ًّ  ﴿تعاىل:  َفةع  َث ٌِي   ٌؙُّ
َ
 من سورة التكوير. 21آية  ﴾ أ

 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال 
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 باب ياءات اإلضافة
(، وىػي زائػدة عػن بنيػة  ِب ةثِِسذـ ىػي يػاء تسػتخدمها العػرب للتعبػَت عػن ا١تػتكلم ا١تفػرد ٨تػو ) -ياء اإلضػافة:

ِٓۡدي مة، فخرج بقولنا ] زائدة [ الياء األصػلية ٨تػو )الكل (، وخػرج بقولنػا ] ا١تفػرد [ اليػاء الدالػة  ةوِيٓ  َٔ َسـ،  َح
( فهي دالة على ٚتع ا١تذكر السػامل، وخػرج بقولنػا ] للتعبػَت عػن ا١تػتكلم [ يػاء  َظةِرِي على غَت ا١تفرد ٨تو )

ِي  ا١تؤنث ا١تخاطب ٨تو )  (. فَلُُكِ َوٱَۡشَ
 (. فَإَِّنِ ،  َذُروِن ،  َشبِيِِل  اإلضافة تدخل على األٝتاء، واألفعاؿ، واٟتروؼ، ٨تو: ) وياء

ۡوزِۡعـِِن  فتكوف مع الفعل منصوبة ال، ٨تػو: )
َ
 النمػل، ومػع االسػم ٣تػرورة اػل، ٨تػو )سػورة مػن  19( آيػة  أ

َخةُف  ّف وأخواهتػا [، ٨تػو )طو، ومع اٟترؼ منصوبة ال ] إذا جػاءت مػع إسورة من  14( آية  ذِۡنرِي
َ
ٓ أ  إَِّنِ

َِ  األنعاـ، و٣ترورة ال ٨تو )سورة من  15( آية   الكافروف.سورة من  6( آية  َوِىَ دِي
 (( فطرؾ و فطره. َذَفَرِن  وعالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أو ا٢تاء ٤تلها، فتقوؿ يف ٨تو ))

 والعرب كانت أحياناً تسكنها وأحياناً تفتحها.
د قيػػل إّف اإلسػػكاف ىػػو األصػػل ألهنػػا مبنيػػة واألصػػل يف البنػػاء السػػكوف، كمػػا أّف األكثػػر يف القػػرآف ىػػو وقػػ     

السػػكوف، والػػبعض قػػاؿ إّف الفػػتح أصػػٌل ثػػاٍف، أي أف اإلسػػكاف أصػػل والفػػتح أصػػل، ألنػػو اسػػم، واالسػػم الػػذي 
 ؿ أقوى.يكوف حرفاً غَت مرفوع يُقوى باٟتركة، وكانت فتحتو للتخفيف، ولكن الرأي األو 

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876ولقد ورد منها يف القرآف 
البقػرة، وٚتلتهػا سػورة مػن  31( آيػة  إَِّنِ َصةِعـوٞ  ما اتفق القػراء علػى إسػكاهنا وىػي األكثػر، ٨تػو ) - أ

 ياًء. 566

 ياًء. 98آؿ عمراف، وٚتلتها سورة من  41( آية  ثَيََغِِنَ ٱىِۡهَۡبُ  ما اتفق القراء على فتحها، ٨تو ) - ب

يػػاء وتػػأيت علػػى  212مػػا اختلػػف القػػراء فيهػػا بػػُت الفػػتح واإلسػػكاف وقػػد وردت يف القػػرآف الكػػرًن يف  - ت
 ستة أقساـ بالنسبة ١تا بعدىا.

 

 أقساـ ياءات اإلضافة
 يأيت بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     مهزة وصل      مهزة وصل     مهزة قطع     مهزة قطع     مهزة قطع      

 مكسورة          مضمومة     يف ) أؿ ( التعريف      مفردة             مهزة     مفتوحة       
 ياًء ( 31ياءات (       )  7ياًء (       )  14ياءات (     )  11ياًء (      )  52ياًء (      )  99)     
 الذي حييي        قومَي اٗتذوين          وطهر بييتإين أعلم ما ال         من أنصاري           إين أريد        ريب   

 تعلموف              إىل ا                                                                             للطائفُت       
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 يف ياءات اإلضافة يعقوبمذىب 
 ف ٨تو: )كل ياء إضافة تلتها مهزة قطع مفتوحة يف كل القرآ يعقوب يسكن  ًُ ۡعيَ

َ
 .( إَِّنِ أ

 كل ياء إضافة تلتها مهزة قطع مكسورة يف كل القرآف ٨تػو: )  يعقوب يسكن َٰ ِ َُػـةرِي إ
َ
َۡ أ ٌَ كَةَل 

  ِ  (. ٱَّللَّ

 رِيدُ كل ياء إضافة تلتها مهزة قطع مضمومة يف كل القرآف ٨تو: )  يعقوب يسكن
ُ
 .( إَِّنِ أ

  ِي  مػن ] أؿ [ التعريػف، يف كػل القػرآف ٨تػو: )كل ياء إضافة تلتها مهػزة وصػل  يعقوبيفتح َ ٱَّلَّ َرّيِ
ٍِيُخ  ۦ َوُي  ثالثة مواضع، وىي:، إال ( يُۡذِ

ْ  قولو تعاىل: ) .1 ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َِجةدِي ٱَّلَّ َٰٓ ىػذا يعقوب قرأ حيث العنكبوت، من سورة  56( آية  َي
 .ا١توضع باإلسكاف

فُ  قولو تعاىل: ) .2 ۡسَ
َ
ََ أ ِي َِجةدِي ٱَّلَّ َٰٓ ْ كُۡو َي  ىػذايعقػوب زمػر، حيػث قػرأ من سورة ال 53( آية  ٔا

 .ا١توضع باإلسكاف

ةَ  قولو تعاىل: ) .3 َٰٔ يَ ٔاْ ٱلػَّ ٍُ ٔاْ يُلِي ُِ ٌَ ََ َءا ِي إبػراىيم، حيػث من سورة  31( آية  كُو ىَِِّٓجةدِي ٱَّلَّ
أمػػا رويػػس  ،ذؼ وصػػالً اللتقػػاء السػػاكنُتٖتػػال خيفػػى أهنػػا و قػػرأ روح ىػػذا ا١توضػػع باإلسػػكاف، 

 .-كحفص-فتح فقرأ بال
 

 مع مالحظة أف من أسكنها من القراء فلو حذفها وصاًل، ألف بعدىا ساكن.
 

 (، إال  إَِّنِ ٱۡغـَفَفۡيُذَم  كل ياء إضافة تلتها مهزة وصل مفردة، يف كل القرآف ٨تػو: ) يعقوب يسكن
 :ا، ومهموضعُت

ِٓۡديَ  قولػو تعػاىل: ) .1 َن َب ٌِ ِِت 
ۡ
نا ثَِرُشٔل  يَأ َ بَّۡشِ ٌُ ۥ َو ُّ ٍُ ّۡمَُد   ٱۡش

َ
الصػف، سػورة مػن  6( آيػة  أ

 .حيث قرأ يعقوب ىذا ا١توضع بالفتح

ِمَ  قولػو تعػاىل: ) .2 ۡٔ َذا إِنَّ كَ َـُذواْ َهٰـَ ، حيػث قػرأ روح ىػذا الفرقػافسػورة مػن  31( آيػة  ٱَّتَّ
 .-كحفص-ا١توضع بالفتح، أما رويس فقرأ باإلسكاف 

 
  موضعُت، مها كل ياء إضافة إذا مل يأت بعدىا مهٌز، إال يف  يعقوبيسكن: 

ــةيَ  قولػػو تعػػاىل: ) .1 ــِ  َوََمَۡي مػػن سػػورة األنعػػاـ، حيػػث قػػرأ يعقػػوب ىػػذا  162آيػػة (  َونُُص
 .ا١توضع بالفتح
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َٔۡف  قولو تعاىل: ) .2 َِجةدِ َل َخ َٰٓ ٔۡمَ  َي ًُ ٱحۡلَ الزخػرؼ، حيػث قػرأ سػورة مػن  68آيػة  1( َعيَۡيُس
َِجـةمطلقاً، ىكذا ) ساكنةرويس ىذا ا١توضع ب ثبات ياء  َٰٓ (، أمػا روح فبحػذؼ اليػاء دِۦَي

 .-كحفص-مطلقاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( بفتح الفاء دون تنوين.َخٌٔۡف قرأ ) 1
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 باب ياءات الزوائد
(،  لىي كل ياء متطرفة تثبت يف التالوة زيادة على رسم ا١تصحف، وىي إمػا الـ الكلمػة ) فعػ -الياء الزائدة:

َٔ  ﴿ -اٟتػػػروؼ، ٨تػػػو: دوفأو يػػػاء ا١تػػػتكلم وتقػػػع يف األٝتػػػاء واألفعػػػاؿ  ِصيــــُت َدۡعــــ
ُ
اِعۦ إَِذا َدََعنۖۦِِ أ ةَ ٱلَّ

 ِٰ ٔاْ   .1﴾ فَيَۡحۡصَذِضيُج

 فهي زائدة عند من أثبتها، وعند من مل يثبتها ال تعترب زائدة.

 وقد أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقولو:
 الَ أَلْف ُكنَّ َعْن َخطِّ الَمَصاِحِف َمْعزِ                َوُدوَنَ  يَاَءاٍت ُتَسّمى َزَوائَِدا           

 وىي تكوف يف آخر الكلمات ولكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تُذي ل هبا وترسم يف طرفها.

 والياءات قسماف:
َِ ،  وَِخيدِ ،  َُِسيِ ما ىو زائد عن الكلمة، ٨تو )  .1 ٌَ ۡزَر

َ
 (. أ

َِةدِ ما ىو أصلي، ٨تو )  .2 ٍُ ۡ  (. يَۡۡسِ ،  ٱل

 لوقف ٖتذؼ.ففي حاؿ الوصل تثبت عند من أثبتها، أما يف حاؿ ا

 
 يعقوبحكم ياءات الزوائد عند 

مطلقًا أي وصاًل ووقفاً، سواء كانت يف وسط اآليات، أـ يف  ياءات الزوائدمذىب يعقوب ىو إثبات ٚتيع 
 :ي، إال ما استثٍت لو، وىرؤوسها
 َحذَّـِق َوَيۡػـِۡبۡ  ﴿قولو تعػاىل:  وذلك يف ،مطلقاً  زائدةالياء ال حذؼ يعقوب َ ٌَ ۥ  ُّ مػن  91 آيػة ﴾ إَُِّ

 .يوسفسورة 

  َِجــةدِۦ فَــٱتَُّلِٔنۦ ﴿يف قولػو تعػاىل:  ،زائػػدةسػاكنة يػاء  رويػس مطلقػػاً أثبػت َٰٓ سػػورة مػن  16آيػػة  2﴾ َي
 .الزمر

  ًَٔۡف ، يف قولو تعػاىل: ) زائدة ةكنا سياء أثبت رويس مطلقا َِجةدِ َل َخ َٰٓ ٔۡمَ  َي ًُ ٱحۡلَـ  68آيػة  3( َعيَۡيُس
ـــةدِ ) :مػػػن سػػػورة الزخػػػرؼ، ىكػػػذا َِج َٰٓ ، وقػػػد سػػػبق -كحفػػػص-(، أمػػػا روح فبحػػػذؼ اليػػػاء مطلقػػػاً ۦَي

 اٟتديث عنها يف باب ياءات اإلضافة.

                                                 
 جعفر وقالون في أحد وجهيه. ووصاًل كل من: ورش وأبي عمرو وأبي تيعقوب الياء الزائدة في المفظين، مطمقاً  أثبت 1
 (.ۦٔنِ فَٱتَّلُ يعقوب الياء الزائدة مطمقًا في لفظ ) أثبت 2

 ( بفتح الفاء دون تنوين.َخٌٔۡف قرأ ) 3
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 ستة عشر موضعاً، ىي قرأ يعقوب بياء: تثبت وقفاً، وٖتذؼ وصالً اللتقاء الساكنُت، وذلك يف: 

َ يُۡدتِ  ﴿قولو تعاىل:  (1 ٌَ حَ َو ٍَ  سورة البقرة.من  269آية  1﴾ ۦ ٱۡۡلِۡه

َٔۡف ﴿قولو تعاىل:  (2 ٍّٗ َوَش ۡصًرا َعِظي
َ
ٌَِِِي أ ۡد ٍُ ۡ ُ ٱل  سورة النساء.من  146آية  ﴾ةيُۡدِتۦ ٱَّللَّ

ًۡ  ﴿قولػو تعػاىل:  (3 َُِس ًۡ دِي يُۡخ ىَُس ٍَ ۡز
َ
َٔۡم أ ِنۚۦٓ ٱحۡلَ ۡٔ ًۡ َوٱۡخَظ ُْ ۡٔ مػن  3آيػة  ﴾ فَََل ََّتَۡظ

 .ا١تائدةسورة 

ِ  َحلۡ  إِنِ  ﴿قولو تعاىل:  (4 ًُ إِلَّ َّلِلَّ  .األنعاـسورة من  57آية  2﴾ ٱۡۡلَقَّ   ۦِؼ ٱۡۡلُۡس

ٌِِِيَ  ﴿قولو تعاىل:  (5 ۡد ٍُ ۡ َِة ُُِِشۦ ٱل ة َعيَۡي  .يونسسورة من  113آية  ﴾ َنَذَٰلَِم َظلًّ

َٔ إََُِّم  ﴿قولو تعاىل:  (6 ـُ ِس  َلدَّ ٍُ ۡ ادِۦ ٱل َٔ ۡ  .طوسورة من  12آية  3﴾ ىثِٱل

ْ  ﴿قولو تعاىل:  (7 ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ةدِۦ ٱَّلَّ َٓ َ َ ل  .اٟتجسورة من  54آية  ﴾ ِإَونَّ ٱَّللَّ

يَحٞ  ﴿قولو تعاىل:  (8 ٍۡ ِو كَةىَۡخ َج ٍۡ َٰ َوادِۦ ٱجلَّ اْ لََعَ ۡٔ دَ
َ
َٰ إَِذا خ  .النملسورة من  18آية  ﴾ َظِتَّ

ًۡ   ﴿قولو تعاىل:  (9 ِٓ ِ َٰيَذ ۡمِ َعَ َؽَؾ ُٓ َُخ ثَِفَِٰدۦ ٱىۡ
َ
ة أ ٌَ  .الرـوسورة من  53آية  ﴾ َو

َِ  ﴿قولػو تعػاىل:  (11 َُ ثُِۡضّ  لَّ ُتۡغ ًۡ  إِن يُرِۡدِنۦ ٱلرَّۡظَؿَٰ ُٓ ُذ َٓ سػورة مػن  23آيػة  ﴾ َخِّنِ َطـَػَٰ
 .يس

ًِ  ﴿قولو تعاىل:  (11 َٔ َغةِلۦ ٱۡۡلَِعي ُْ  َۡ ٌَ  .الصافاتسورة من  163آية  ﴾ إِلَّ 

ََكن  كَرِيت   ﴿قولو تعاىل:  (12 ٌَّ  ٌَِ َِةدِۦ  ٍُ ۡ َِةدِۦ ٱل َٔۡم ُح ٍِۡ  يَ  .ؽسورة من  41آية  4﴾ َوٱۡشَذ

ة  ﴿قولو تعاىل:  (13 ٍَ ُۢ َبَٰيَِغحٞ  َذ ٍَ ۦ ٱجلُُّذرُ ِظۡه َِ  ر.القمسورة من  5آية  ﴾ ُتۡغ

جَش  ﴿قولو تعاىل:  (14 ٍُ ۡ ارِۦ ٱل َٔ ًِ  َٔ َوََلُ ٱۡۡلَ َٰ ۡعَؾ
َ
 .الرٛتنسورة من  24آية  ﴾ةُت ِِف ٱۡۡلَۡعرِ َنٱۡۡل

َٔ  ﴿قولو تعاىل:  (15 ـُ ِس  َلدَّ ٍُ ۡ ادِۦ ٱل َٔ ۡ ۥ ثِٱل ُّ ُّ َربُّ َٰ  سورة النازعات.من  16آية  5﴾ ىإِۡذ َُةَدى

ارِۦ ٱىُۡهجَِّس ٱۡلَۡ  ﴿قولو تعاىل:  (16  .التكويرسورة من  16آية  ﴾ َٔ

 
 
 

                                                 
 .أنه قرأ أيضًا بكسر التاءل يخفى  1
 .بإسكان القاح، وضاد مكسورة مخففة بدل الصاد، ول تخفى القمقمة( َحُلعُّ قرأ ) 2
ّٗٔ قرأ ) 3  ( بدون تنوين.ىـُ
َِةدِقرأ ) 4 ٍُ ۡ  ( بإثبات الياء الزائدة مطمقًا.ۦٱل
ّٗٔ قرأ ) 5  .( بدون تنوينىـُ
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 وإثبات الياء وصالً يف ياءات الزوائد لعلتُت مها:
 ، وىو ب ثبات ىذه الياءات.اتباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم لرسوؿ ا  - أ

 اتباع األصل، واألصل يف ىذه الياءات اإلثبات، وإمنا حذفت ٗتفيفاً أو بناًء. - ب

 
 ياءات الزوائد وياءات اإلضافةؽ بُت و الفر 

 ؽ بُت ياءات الزوائد وياءات اإلضافة يف النقاط التالية:و ديكن ٖتديد الفر 
 ياءات الزوائد يف األٝتاء واألفعاؿ، أما ياءات اإلضافة فتوجد يف األٝتاء واألفعاؿ واٟتروؼ. - أ

 ياءات الزوائد ٤تذوفة يف ا١تصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب

ءات الزوائػػد تكػػوف أصػػلية وزائػػدة، فتجػػيء المػػاً للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػافة فتكػػوف زائػػدة علػػى يػػا - ت
 الكلمة وليست من أصو٢تا، فهي كهاء الضمَت وكافو.

ا٠تػػػػالؼ يف يػػػػاءات الزوائػػػػد دائػػػػر بػػػػُت اٟتػػػػذؼ واإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح  - ث
 واإلسكاف.
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 حفصاً  يعقوباإلماـ فيها  كلمات مطردة خالف
 .﴾ فؤُ رَ  ﴿ :( حيث ورد ْتذؼ الواو دوف مد، ىكذا رَُءوف قرأ لفظ ) (1

ٌٔۡف  قرأ لفظ ) (2 َٔۡف  ﴿ :، ىكذاتنويندوف  بفتح الفاء( حيث ورد  َخ  .﴾ َخ

ُٓــٔنَ يُ  ) يقػػرأ لفظػػ (3 ُٓــٔنَ دُ ، رَۡص  ﴿ :، ىكػػذا، وكسػػر اٞتػػيمحػػرؼ ا١تضػػارعةبفػػتح  ا( حيػػث ورد رَۡص
 .﴾ ُٓٔنَ رۡصِ دَ ، ُٓٔنَ رۡصِ يَ 

ُرونَ بتشديد الذاؿ يف لفظ ) يعقوبقرأ  (4 ُرونَ ذَّ دَ ﴿، ىكذا: 2، ا١تبدوء بتاء، حيث ورد1(دََذنَّ  .﴾نَّ

 .﴾ ُت ََيۡصِ  ﴿( كيف ورد، ىكذا:  ََيَۡصُت بكسر السُت يف لفظ )  يعقوبقرأ  (5

 .﴾ خُّ ٌُ  ﴿( كيف ورد، ىكذا:  ٌِخُّ بضم ا١تيم يف لفظ )  يعقوبقرأ  (6

، وقػد ورد يف ﴾ وََعـۡدَُة ﴿(، ىكػذا  َنََٰعـۡدَُة)  لفػظبعػد الػواو يف  ةأللف الواقعذؼ اْت يعقوبقرأ  (7
 .طو سورةمن  81األعراؼ، وآية  سورةمن  142البقرة، وآية  سورةمن  51مواضع ىي: آية  ةثالث

َُٰجَِنَّ بكسر الياء يف لفظ )  يعقوبقرأ  (8 َُٰجَِنِّ  ﴿( حيث ورد، ىكذا:  َي  .﴾ َي

َٰ  ﴿يف قولو تعاىل:  (9 َٰٓ إِۡل يَةِشيَ َشَؾ بفػتح ا٢تمػزة وألػف  يعقػوبمػن الصػافات، قرأىػا  131آيػة  ﴾ ًٌ لََعَ
َٰٓ  ﴿(، ىكذا:  يَةِشيَ   ( إىل ) لِ َءا بعدىا وكسر الالـ على إضافة ) ًٌ لََعَ َٰ ، وعلى ﴾ يَةِشيَ  لِ َءاَشَؾ

ــيَ   (، فكلمػػة ) لِ َءا ىػػذا فيجػػوز الوقػػف اضػػطراراً  أو اختبػػاراً علػػى )  م نػػيب أضػػيف إىل )( اسػػ يَةِش
 قراءة حفص على أنو اسػم واحػد ٚتػع منسػوب( َفُسل َم على أىلو ألجلو، وال خيفى مد البدؿ، و  لِ َءا

( النػيب عليػو السػالـ، وعلػى ىػذا  يَةِشـيَ   ( فيكوف السالـ واقعاً على من نسب إىل ) يَةِشيَ   إىل )
إال الوقػف علػى آخػر حػرؼ فيهػا وىػو  ( عند حفص ىي كلمة واحدة وال يصػح إِۡل يَةِشيَ فكلمة ) 

 النوف.

ــ) يف ]  (11 ــ) البقػػرة، سػػورة مػػن  245 آيػػة ( ُؿ َوَيۡجػُ  روح األعػػراؼ [، قػػرأ سػػورة مػػن  69 آيػػة ( َفحّٗ  ثَػۡ 
 بالصاد فقط. ُتالسابق ُتضعا١تو 

ػ َ ) يف  (11 ٍُ ۡ ) مػن سػورة الطػور، قػرأ يعقػوب ا١توضػع السػابق بالصػاد فقػط، وكػذلك  37 آيػة ( ۡيِفُرونَ ٱل
 ِ َػۡيِفرٍ ث  من سورة الغاشية، فقد قرأ يعقوب ىذا ا١توضع بالصاد، كحفص. 24 آية ( ٍُ

ِل،  ُتـَزّل،  ُحـَزّلقرأ يعقوب األلفاظ ا٠تمسة وىي: }  (12 ـة،  ُجـَزّ َٓ ُ ِل َزّ ـَزَّل،  ٌُ { حيػث وردت  ٌُ
 .ب سكاف النوف وٗتفيف الزايوكيفما وردت 

                                                 

ُرونَ إذا أضيح لهذا المفظ حرح مزيد فال يندرج في هذا البند، وذلك نحو: ) 1  البقرة.سورة من  221( آية َحَذَذنَّ

ٓ  قوله تعالى: } ما عدا 2 ة يَۡذُنُروَن إِلَّ ٌَ  المدثر،  ن أصل المفظ )َيْذكَُّروَن(.سورة من  56آية {  َو
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رَُِــة ﴿يف لفظػي  (13
َ
رِِن  ﴿مػػن فصػػلت،  29مػن النسػػاء، وآيػػة  153مػػن البقػػرة، آيػػة  128آيػة  ﴾ أ

َ
 ﴾ أ

 .وال خيفى تفخيمهامن األعراؼ، قرأ يعقوب ب سكاف الراء؛  143من البقرة، وآية  261آية 

ورد باسػػتثناء موضػػع حيػػث ، ﴾ ةفّٗ نِۡصــ ﴿، ىكػػذا: ب سػػكاف السػػُت ﴾ نَِصــًفة ﴿لفػػظ  يعقػػوبقػػرأ  (14
 .-أي كحفص  -ىذا ا١توضع بفتح السُت  يعقوبفقرأ  48الرـو اآلية 

ـ ﴿(، سػواء أكػاف معرفػاً أو منكػراً، ىكػذا:  ِغَرََٰط بالسُت بدؿ الصػاد يف لفػظ )  رويسقرأ  (15  َرََٰط ِغ 
﴾. 

 

 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
 
 

 ( النهائيمػتػحػاف اال تحديد موعد)  
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 -(: 0ملحي رقم ) 
 -شرح فكرة الرسم التوضيحي : -أواًل :

كانت فكرة الرسم التوضيحي من منطلػق تبسػيط ا١تعلومػة، وأف يفهػم اٞتميػع موضػوعاً يعتػرب مػن ا١تواضػيع       
ا١تهمة يف علم التجويد والقراءات، ف ذا أردنا أف نعرؼ العالقة بُت أي حػرفُت فيكػوف مػن السػهل الرجػوع ٢تػذا 

 قاطع عندىا خطا التقاء اٟترفُت .الرسم التوضيحي ومعرفة العالقة ٔتجرد النظر إىل ا٠تانة اليت يت
فمثاًل لو أردنا أف نعرؼ العالقػة بػُت حػرؼ القػاؼ وحػرؼ الشػُت، ننظػر يف الرسػم التوضػيحي إىل حػرؼ      

، مث ننظػػػر إىل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس –ولنػػػا ا٠تيػػػار يف ذلػػػك  –القػػػاؼ سػػػواء يف اٟتػػػروؼ العموديػػػة أو األفقيػػػة 
اؼ من اٟتروؼ العمودية فنأخػذ الشػُت مػن اٟتػروؼ األفقيػة، والعكػس العمود ا١تختار، ٔتعٌت أننا لو أخذنا الق

صحيح، مث ننظر إىل نقطة التالقي، ف ذا كاف لوف ا١تربع الػذي التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا متمػاثالف 
[ (، وإذا كػاف شػكل ا١تربػع ] قطريػاً مػائالً زىػري اللػػوف  –أي مػع القػاؼ والشػُت  –) وىػذا مل يتحقػق معهمػا 

معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متجانسػػاف ) وىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، وإذا كػػاف ا١تربػػع ] فارغػػاً أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك 
أهنمػػا متباعػػداف ) وىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، وإذا كػػاف لػػوف ا١تربػػع ] أزرؽ [ معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) وىػػذا 

 ما ٖتقق بينهما (، انظر التطبيق يف الشكل التايل.
 

 أ  ىػ  ع  ح  غ  خ  ؽ  ؾ  ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخل          
 أ
 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف              ؽ    
 ؾ

 ج                                                         
 خط التماثل          فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف          ش    

 ض
لػػو قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي ٓتػػط التماثػػل الػػذي ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] وىػػذا مػػا عُػػرب عنػػو بػػا٠تط  مالحظػػة:

 ا١تتقطع يف الشكل السابق [، لوجدنا أف جزئي الرسم التوضيحي متطابقاف يف ٚتيع اٟتروؼ وا١تربعات.
 :ايلىو الشكل الت الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -ثانياً:
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 متباعداف            فامتقارب         ف امتجانس          ف متماثال       التوضيحي: مفتاح الرسم 
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 -( : 2ملحي رقم ) 
 لفظة، توزعت على واحد وأربعُت موضعاً، وبياهنا كالتايل:  13تاء التأنيث ا١تفتوحة ) ا١تبسوطة ( وردت يف 

ُخ ﴿ (1 ٍَ ِ ـُخ َرّبِـ ﴿يف موضػع واحػد، وىػو:  ﴾ََك ٍَ ِ ـۡخ ََك ٍَّ  سػورةمػن  137آيػة  ﴾ َم ٱۡۡلُۡصـَِنَٰ َوَت
 .األعراؼ

ِ َخۡيٞ  ﴿يف موضػع واحػد، وىػو:  ﴾ثَلِيَُّخ ﴿ (2 ٌُّ  ثَلِيَُّخ ٱَّللَّ ًۡ إِن ُنُِذً  ٌَِِِيۚٓ ىَُّس مػن  86آيػة  ﴾ ۡد
 .ىود سورة

ِ َولََم   كُرَُّت َخۡي   ﴿يف موضع واحد، وىو:  ﴾كُرَُّت ﴿ (3
 .القصص سورةمن  9آية  ﴾ ّٰ

ۚٓ فِۡفَرَت ٱ ﴿واحد، وىو: يف موضع  ﴾فِۡفَرَت ﴿ (4 ـة َٓ ةَس َعيَۡي ِ ٱىَّـِِت َذَفـَر ٱجلَـّ مػن  30آيػة  ﴾ َّللَّ
 .الرـو سورة

 .الدخاف سورةمن  43آية  ﴾ إِنَّ َطَضَرَت ٱلزَّكُّٔمِ  ﴿يف موضع واحد، وىو:  ﴾َطَضَرَت ﴿ (5
َُِّخ ﴿ (6 َُِّخ َُِٓيم  ﴿يف موضع واحد، وىو:  ﴾وََص  .الواقعة ورةسمن  89آية  ﴾فََرۡوٞح َوَرۡيَعةٞن وََص
ََِخ ﴿ (7 َرَٰنَ  ﴿يف موضع واحد، وىو:  ﴾ٱۡب ٍۡ ََِخ ِع ًَ ٱۡب  .التحرًن سورةمن  12آية  ﴾ َوَمۡرَي
ََِخ ﴿ (8 ۡٓ ِٓۡو ذَ  ﴿يف موضعُت، ومها:  ﴾ىَّ ًَّ َُبَۡذ ِذبِيَ ُث ٰـَ ِ لََعَ ٱىَۡؽ ََِخ ٱَّللَّ ۡٓ َٓو ىَّ مػن  61آيػة  ﴾ َِۡض

ََِخ ٱ ﴿آؿ عمػراف، و سػورة ۡٓ نَّ ىَ
َ
ٍَِصُح أ ِذبِيَ َوٱىَۡخَٰ ٰـَ ََ ٱىَۡؽ ٌِـ ِ َعيَۡيـِّ إِن َاَن  مػن  7آيػة  ﴾ َّللَّ

 .النور سورة
ِػــَيخِ ﴿ (9 ۡٓ ٌَ ِػــَيِخ ٱلرَُّشــِٔلِۖ  ﴿يف موضػػعُت، ومهػػا:  ﴾َو ۡٓ ٌَ  ﴿ اجملادلػػة، و سػػورةمػػن  8آيػػة  ﴾ َو

ِػَيِخ ٱلرَُّشٔلِ  ۡٓ ٌَ  .اجملادلة سورةمن  9آية  ﴾ َو
َُِّخ ﴿ (10 َِّ  ﴿ يف ٜتسػػة مواضػػع، وىػػي: ﴾ُشــ ــ ــۡد َمَؾــۡخ ُش ىِــيَ َذَل وَّ

َ
 سػػورةمػػن  38آيػػة  ﴾ ُخ ٱۡۡل

َِِّخ ﴿ األنفػاؿ، و ِ َتۡجِديَلّٗ  َوىََ ََتَِد لُِصـ َِِّخ ٱَّللَّ ىَِيۚٓ فَيََ ََتَِد لُِص وَّ
َ
ََِّخ ٱۡۡل ۡو يَُِظُروَن إِلَّ ُش َٓ َذ

ِ َُتِۡٔيًَل  ِ  ﴿ فػاطر، و سػورةمػن  43آيػة  ﴾ٱَّللَّ ِ ٱىَِِّت كَۡد َخيَۡخ ِِف ِعَجـةدِه ََِّخ ٱَّللَّ  85آيػة  ﴾ ۦ  ُش
 .غافر سورةمن 

ِۚٓ  ﴿يف سػػبعة مواضػع، وىػػي:  ﴾رَّۡمَــَخ ﴿ (11 ْوَلَٰٓهـِـَم يَرُۡصــَٔن رَّۡمَــَخ ٱَّللَّ
ُ
 سػػورةمػن  218آيػػة  ﴾ أ

ِ كَرِيتٞ ﴿البقػرة، و ۡعِصجِيَ  إِنَّ رَّۡمََخ ٱَّللَّ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ رَّۡمَـُخ  ﴿ األعػراؼ، و سػورةمػن  56آيػة  ﴾ ٌّ
ـ ْۡ

َ
ًۡ أ ۥ َعيَۡيُس ُّ َُٰذ ِ َوَبرََك ذِۡنـُر رَّۡمَـِخ َرّبِـَم  ﴿ ىػود، و سػورةمػن  73آيػة  ﴾ َو ٱۡۡلَۡيـِخ  ٱَّللَّ

 ٓ ِ  ﴿و  مػرًن، سورةمن  2آية  ﴾ َخۡجَدهُۥ َزَكرِيَّة َٰٓ َءاَثَٰرِ رَّۡمَـِخ ٱَّللَّ
َٰ ِ  سػورةمػن  50آيػة  ﴾ فَٱُُظۡر إ

، و َٔن رَّۡمََخ َرّبَِمۚٓ  ﴿ الرـو ٍُ ًۡ َحۡلِص ُْ
َ
ُخ َرّبَِم َخـۡيٞ َورَّۡمَ  ﴿الزخػرؼ، و سػورةمػن  32آيػة  ﴾أ
ُٓٔنَ  ٍَ ة ََيۡ ٍَّ  .الزخرؼ سورةمن  32 آية ﴾ ّمِ
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ُت ﴿ (12
َ
ــَرأ ــَرَٰنَ  ﴿يف سػػبعة مواضػػع، وىػػي:  ﴾ٱۡم ٍۡ ُت ِع

َ
ــَرأ ــِخ ٱۡم آؿ  سػػورةمػػن  35آيػػة  ﴾ إِۡذ كَةىَ

زِيـزِ دُـَرَٰوُِد َذذَ ﴿وعمػراف،  َٓ
ُت ٱىۡ

َ
ـةٱۡمَرأ َٓ َٰ ُت  ﴿ يوسػف، و سػورةمػن  30آيػة  ﴾ ى

َ
كَةىَـِخ ٱۡمـَرأ

زِيزِ  َٓ
نَ  ﴿ يوسف، و سورةمن  51آية  ﴾ ٱىۡ ۡٔ ُت فِرَۡع

َ
القصػص،  سػورةمػن  9آية  ﴾ َوكَةىَِخ ٱۡمَرأ

ِۖ  ﴿ و َت لُٔط 
َ
َت ُُٔح  َوٱۡمَرأ

َ
ََ َزَفُرواْ ٱۡمَرأ ِي َسَلّٗ ىِّ َّ ٌَ  ُ التحػرًن،  سػورةمػن  10آية  ﴾ َرََب ٱَّللَّ

َت فِرۡ  ﴿ و
َ
ٔاْ ٱۡمَرأ ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ َسَلّٗ ىِّ َّ ٌَ  ُ نَ َوَرََب ٱَّللَّ ۡٔ  .التحرًن سورةمن  11آية  ﴾ َع

َخ ﴿ (13 ٍَ ۡٓ ِ ًۡ  ﴿يف أحد عشر موضػعاً، وىػي:  ﴾ُ ِ َعيَـۡيُس ـَخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ مػن  231آيػة  ﴾ َوٱۡذُنـُرواْ ُ
ــ ﴿ البقػػرة، و سػػورة ًۡ َوٱۡذُن ــۡيُس ِ َعيَ ــَخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ  ﴿ آؿ عمػػراف، و سػػورةمػػن  103آيػػة  ﴾ ُرواْ ُ

ٔاْ ٱۡذُنرُ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ة ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
د ًۡ َيَٰٓ ِ َعيَـۡيُس ـَخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ ٔاْ  ﴿ ا١تائػدة، و سػورةمػن  11آيػة  ﴾ واْ ُ ُ ل ثَـدَّ

ِ ُزۡفرّٗ  َخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ ٓ   ﴿ إبراىيم، و سورةمن  28آية  ﴾ اُ ة َْ ِ َل ُُتُۡػـٔ ـَخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ واْ ُ ُٓدُّ  ﴾ ِإَون َت
ًۡ يَۡسُفُرونَ ﴿و إبػراىيم،  سػورةمػن  34آية  ُْ  ِ ِخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ  ﴿ النحػل، و سػورةن مػ 72آيػة  ﴾ َوبِِ

ة َٓ ًَّ يُِِهُروَج ِ ُث َخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ رِفَُٔن ُ ۡٓ ِ إِن َوٱۡطُهُرواْ  ﴿ النحػل، و سػورةمػن  83آية  ﴾َح ـَخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ ُ
ُجُدونَ  ۡٓ ًۡ إِيَّةهُ َت ِ  ﴿ النحل، و سورةمن  114آية  ﴾ ُنُِذ ـِخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ آيػة  ﴾ ََتۡـرِي ِِف ٱۡۡلَۡعـرِ ثِِ

ۚٓ ٱذۡ ﴿ لقماف، و سورةمن  31 ًۡ ِ َعيَۡيُس َخ ٱَّللَّ ٍَ ۡٓ ِ فَـَذّنِۡر  ﴿ فػاطر، و سػورةمن  3آية  ﴾ ُنُرواْ ُ
ُِٔنٍ  َ  َوَل ََمۡ ِخ َرّبَِم ثَِسةِْ ٍَ ۡٓ ِ َُخ ثِِ

َ
ةٓ أ ٍَ  الطور. سورةمن  29آية  ﴾ َذ

ىنػاؾ بعػض التػاءات األخػرى الػيت رٝتػت مفتوحػة ) مبسػوطة ( بسػبب قراءهتػا ٚتعػاً يف قػراءة وإفػراداً  :مالحظة
 ألفاظ، توزعت على اثٍت عشر موضعاً، وبياهنا كالتايل: 7قراءة أخرى، وقد وردت يف يف 

ُِـٔنَ  ﴿يف موضػع واحػد، وىػو:  ﴾ٱىُۡغُرَفَٰخِ ﴿ - أ ٌِ َِٰخ َءا ًۡ ِِف ٱىُۡغُرَف ُْ سػبأ،  سػورةمػن  37آيػة  ﴾ َو
 ( يف قراءة ٛتزة الزيات.ٱىُۡغُرفَخِ حيث تقرأ )

َِخ  ﴿ - ب ِ َٰ  ﴿يف موضػع واحػد، وىػو:  ﴾ثَّح ًۡ لََعَ ُٓ ۚٓ َذ ُّ ِۡـ ِ ٌّ َِـخ   ِ فػاطر، حيػث  سػورةمػن  40آيػة  ﴾  ثَّح
 جعفر ويعقوب. ( يف قراءة نافع وابن عامر وشعبة والكسائي وأيبَبّيَِنَٰخ  تقرأ )

َرَٰت  ﴿ - ت ٍَ ـة ﴿يف موضػع واحػد، وىػو:  ﴾َث َٓ ةِم ٍَ ۡز
َ
َۡ أ ِـ ٌّ ـَرَٰت   ٍَ ٌَِ َث ة ََّتُۡرُج  ٌَ مػن  47آيػة  ﴾ َو

َرت  فصلت، حيث تقرأ ) سورة ٍَ عمرو وشعبة وٛتزة والكسائي ويعقػوب  اءة ابن كثَت وأيب( يف قر َث
 وخلف العاشر.

ۥ ِصَؿَٰيَٞخ ُغـۡفرٞ  ﴿يف موضع واحػد، وىػو:  ﴾ِصَؿَٰيَخٞ ﴿ - ث ُّ َُّ
َ
ا١ترسػالت،  سػورةمػن  33آيػة  ﴾ َند

 جعفر ويعقوب. عمرو وابن عامر وشعبة وأيب ( يف قراءة نافع وابن كثَت وأيبِصَؿََٰؾَٰخٞ حيث تقرأ )
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ُٔشَ   ﴿موضعُت، ومهػا: يف  ﴾َءاَيَٰخٞ ﴿ - ج خٞ ِِف يُ دِـِّۦٓ َءاَيٰـَ َٔ ـةٓنِيِيَ  ِإَوۡخ  سػورةمػن  7آيػة  ﴾ ىِّيصَّ
ُزَِل َعيَۡيِّ َءاَيَٰخٞ  ﴿( يف قػراءة ابػن كثػَت، وَءايَخٞ يوسف حيث تقػرأ )

ُ
َلٓ أ ۡٔ َ ٔاْ ل ُ ّبِـِّۚۦٓ  َوكَةل َِ رَّ ٌّ ﴾ 

 زة والكسائي وخلف العاشر.( يف قراءة شعبة وٛتَءايَخٞ العنكبوت، حيث تقرأ ) سورةمن  50 آية
ىُۡلٔهُ ِِف َغَيََٰجِخ ٱۡۡلُّتِ  ﴿يف موضػعُت، ومهػا:  ﴾َغَيََٰجخِ ﴿ - ح

َ
 ﴿يوسػف، و سػورةمػن  10آيػة  ﴾ َوخ

 ٓۚ ئُهُ ِِف َغَيََٰجِخ ٱۡۡلُـّتِ َٓ خِ يوسػف، حيػث تقػرأ ) سػورةمػن  15آيػة  ﴾ ََيۡ ( يف قػراءة نػافع َغَيََٰبٰـَ
 جعفر. وأيب

ُخ ﴿ - خ ٍَ ِ ُخ َرّبَِم  ﴿يف أربعة مواضع، وىي:  ﴾ََك ٍَ ِ ۡخ ََك ٍَّ األنعػاـ حيػث  سػورةمن  115آية  ﴾ َوَت
ـۡخ  ﴿جعفػر، و عمػرو وابػن عػامر وأيب ( يف قػراءة نػافع وابػن كثػَت وأيبََكَِؿَُٰخ تقػرأ ) َنـَذَٰلَِم َظلَّ

 ْ ٔٓا ََ فََصـُل ِيـ ُخ َرّبَِم لََعَ ٱَّلَّ ٍَ ِ ًۡ  ﴿يػونس، و سػورةمػن  33آيػة  ﴾ ََك ِٓ ـۡخ َعيَـۡي ََ َظلَّ ِيـ إِنَّ ٱَّلَّ
ُِٔنَ  ٌِ ُخ َرّبَِم َل يُۡد ٍَ ِ ـُخ َرّبِـَم لََعَ  ﴿يػونس، و سػورةمن  96آية  ﴾ ََك ٍَ ِ ـۡخ ََك َوَكـَذَٰلَِم َظلَّ

 ْ ــُرٓوا ََ َزَف ــ ِي غػػافر، حيػػث تقػػرأ ىػػذه اللفظػػة يف ا١تواضػػع الثالثػػة األخػػَتة  سػػورةمػػن  6آيػػة  ﴾ ٱَّلَّ
 جعفر. يف قراءة نافع وابن عامر وأيب( ََكَِؿَُٰخ )

 
 -(: 3ملحي رقم ) 

ىاء التأنيػث تلحػق األٝتػاء واألفعػاؿ، ففػي األفعػاؿ ترسػم اتفاقػاً بػُت العلمػاء بالتػاء ا١تفتوحػة، ٨تػو )مهػت،      
ٛتلػػػت(، أمػػػا يف األٝتػػػاء فًتسػػػم يف الغالػػػب بالتػػػػاء ا١تربوطػػػة سػػػواء يف الكتابػػػة اإلمالئيػػػة أـ يف الرسػػػم العثمػػػػاين 

١تفتوحػة، والقػراء ٥تتلفػوف يف الوقػف عليهػا، فمػن للمصحف، إال أهنا رٝتت يف بعض مواضع ا١تصػحف بالتػاء ا
القػػراء مػػن يقػػف عليهػػا با٢تػػاء، ومػػنهم مػػن يقػػف بالتػػاء، وذلػػك ٨تػػو )كلمػػت(، وأحكػػاـ ىػػاء التأنيػػث يف اللغػػة  

 :1كما يلي
 إذا كانت يف اسم ف ننا نقف عليها ب بدا٢تا ىاء، مثل: جاءت طالبو. .1
أف تكػػػوف قبلهػػػا حركػػػة أو سػػػاكن معتػػػل، مثػػػل:  وقػػػد ورد يف اللغػػػة جػػػواز الوقػػػف عليهػػػا بالتػػػاء علػػػى .2

 شجرت، ٙترت، صالت، حيات.
 إذا كانت التاء يف آخر اسم وقبلها حرؼ صحيح ساكن وقفنا عليها بالتاء، مثل: أخت، بنت. .3
ٚتع ا١تؤنث السامل نقف عليو بالتاء، مثل: جاءت الطالبات، وقد ورد يف اللغػة جػواز الوقػف عليهػا  .4

 با٢تاء.
 ر فعل وقفنا عليها بالتاء، مثل: الطالبة جاءت.إذا كانت يف آخ .5
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 -(: 4ملحي رقم ) 
 ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ ﴿( مػػن قولػػو تعػػاىل:  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأيف لفػػظ )  قػػرأ بتخفيػػف الػػالـ سػػبق اإلشػػارة أّف يعقػػوب     

ضِض 
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ ـَؿَٰ ِي ُُيۡرُِج ٱۡۡلَۡتَء ِِف ٱلصَّ ِ ٱَّلَّ َل ىكػذا: ) ، ة النمػلمػن سػور  25آيػة  ﴾ َّلِلَّ

َ
(،  ْۤاوُدُجۡسٱيَـة  خ

"علػى أّف )أال( لالسػػتفتاح مث قيػل )يػػا( حػػرؼ تنبيػو وُٚتػػع بينػػو وبػُت أال تأكيػػداً، وقيػػل النػداء وا١تنػػادى ٤تػػذوؼ 
( ورجح األوؿ لعدـ اٟتذؼ، و٢تػم  الوقػف ابتػداًء  -الكسػائي ورويػس وأيب جعفػر  -أي )يا ىؤالء( أو )يا قـو

اً واالبتداء )اسجدوا( هبمزة مضمومة فعػل أمػر، وحػذفت مهػزة الوصػل خطػاً علػى مػراد الوصػل  على )أال يا( مع
( بطػػو، كمػػا قالػػو الػػداين وتعقبػػو يف النشػػر بأنػػو رآه يف اإلمػػاـ ومصػػاحف الشػػاـ  كمػػا حػػذفت لػػذلك يف )يبنػػـؤ

الكسػػائي  -م ب ثبػػات إحػػدى األلفػػُت مث اعتػػذر عنػػو باحتمػػاؿ أنػػو رآه كػػذلك ٤تػػذوفاً يف بعػػض ا١تصػػاحف، و٢تػػ
الوقػػف اختبػػاراً أيضػػاً علػػى )أال( وحػػدىا وعلػػى )يػػا( وحػػدىا ألهنمػػا حرفػػاف منفصػػالف،  -ورويػػس وأيب جعفػػر 

وقػد ٝتػع يف النثػر )أال يػا ارٛتونػػا(، )أال يػا أصػدقوا علينػا(، ويف الػنظم كثػػَتاً، ٨تػو: )فقالػت أال يػا اٝتػع أعظػػك 
عنػػػده )أف ال( فػػػأدغم النػػػوف يف الػػػالـ، فػػػػػ )أف( ىػػػي )أاّل( أّف أصػػػلو  -كحفػػػص   -ٓتطبػػػة(، وحجػػػة مػػػن شػػػّدد 

الناصػبة للفعػػل، وىػو )يسػػجدوا( حػذفت النػػوف منػػو للنصػب، فالفعػػل معػرب يف ىػػذه القػراءة، ومبػػٍت يف القػػراءة 
أف يكػػوف يف موضػػع نصػػب علػػى البػػدؿ  األوؿ:األوىل، و )أف( مػػن )أاّل( يف موضػػع نصػػب مػػن أربعػػة وجػػوه: 

أف تكػوف )أف( مفعولػة لػػػ )يهتػدوف(  والثاني:وزين ٢تم الشيطاف( )أاّل يسجدوا(؛ من )أعما٢تم(، على تقدير )
أي: فهػم ال يهتػػدوف أف يسػجدوا، وتكػػوف )ال( علػػى ىػذا القػػوؿ زائػدة، فػػا١تعٌت علػػى ىػذا فهػػم ال يهتػػدوف إىل 

القػػرآف  يفالسػػجود، فلمػػا حػػذفت حػػرؼ اٞتػػر مػػع تعػػّدي الفعػػل فنصػػب، وحػػذؼ حػػرؼ اٞتػػر مػػع )أف( كثػػَت 
الكػػالـ، وجيػػوز أف تكػػوف )أف( علػػى ىػػذا يف موضػػع خفػػض، علػػى إعمػػاؿ حػػرؼ اٞتػػر، وىػػو ٤تػػذوؼ لكثػػرة و 

أف تكػػػوف )أف( يف موضػػػع نصػػػب علػػػى حػػػذؼ الػػػالـ،  والثالػػػ :ذلػػػك، وىػػػو مػػػروي عػػػن ا٠تليػػػل والكسػػػائي؛ 
وا، تقػػديره: وصػػّدىم عػػن السػػبيل لػػ ال يسػػجدوا، أو يكػػوف التقػػدير: وزيػػن ٢تػػم الشػػيطاف أعمػػا٢تم لػػ ال يسػػجد

وجيػػوز أف تكػػوف )أف( يف موضػػع خفػػض علػػى البػػدؿ مػػن السػػبيل، تقػػديره: وصػػدىم عػػن أال يسػػجدوا، وتكػػوف 
)ال( زائػػدة، فتحقيػػق الكػػالـ: وصػػدىم عػػن السػػجود، ألف )أف( والفعػػل مصػػدر، و )ال( زائػػدة، وال حيسػػن يف 

بػُت العامػل وا١تعمػوؿ فيػو، ويقػوي ٚتيع ىذه الوجوه الوقف على ما قبل )أاّل( وال االبتداء بػػ )أاّل( ألنػك تفػرؽ 
 .1ىذه القراءة أف الياء يف كل ا١تصاحف متصلة بالفعل، وىو االختيار لصحة معناه، وألف اٞتماعة عليو"

 
 
 

                                                 
هم (،  1429، 3عمر النشار: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ) قطر، وزارة ا وقاح والشؤون الدينية، ج 1
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 -(: 5ملحي رقم ) 
 :1يف اللغة العربية تأيت ىاء السكت عند الوقف يف حاالت معينة ىي

(،  الفعػػػػل ا١تعتػػػػل اػػػػذوؼ الػػػػالـ، أي يف حػػػػاليت اٞتػػػػـز أو - أ البنػػػػاء، مثػػػػل )مل َيْسػػػػَع، مل يَػػػػدُْع، مل يػَػػػػْرـِ
(، فيجوز أف نضيف ىػاء السػكت يف ذلػك كلػو، فنقػوؿ: )مل َيْسػَعْو، مل يَْدعُػْو، مل  )اْسَع، ادُْع، اْرـِ

الفعػػػل علػػػى حػػػرؼ واحػػػد وجبػػػت ىػػػذه ا٢تػػػاء، مثػػػل: ِؽ  يْو، اْدعُػػػْو، اْرِمػػػْو(؛ فػػػ ذا بقػػػيَػْرِمػػػْو(، )اْسػػػعَ 
 : ِقْو، وىكذا: ِعْو، فْو )يف األمر من وعى، ووىف(.)األمر من وقى(، نقوؿ

 ومثالنا من القرآف: )مل يتسنو، اقتده(.
(، وعنػد تعػرؼ أف ألفهػا ٖتػذؼ وجوبػاً، فنقػوؿ: )ِِلَ، مِلَ، َعػم   ألنػكما االستفهامية اجملرورة، ذلػك  - ب

 .ْو(الوقف نلحقها ىاء السكت فنقوؿ: )ٔتَْو، ِلَمْو، َعم  
)يػػاء ا١تػػتكلم، ىػػو، ىػػي(، عنػػد فتحهػػا ، ٨تػػو: 2بنػػاء دائمػػاً، ومل يشػػبو ا١تعػػربكػػل مبػػٍت علػػى حركػػة  - ت

 .ٚتيعاً، مثل: كتابَيو، ُىَوْه، ِىَيوْ 
 

 
 

 ( 0أنموذج رقم ) 
 يف ا٢تمزتُت ا١تختلفتُت يف اٟتركة من كلمتُت يعقوبمذىب 

 الحكم    الهمزة األولى    الهمزة الثانية        مثاؿ                                
حّٗ            ُء              َء             ٌَّ

ُ
حّٗ ٝاَصةَٓء التسهيل )                           َصةَٓء أ ٌَّ  )             

ًَ        ءِ     ءَ            ِي َْٰ  إِثَۡر
َ
 التسهيل )                          َجَجأ

َ
ًَ ٝاَجَجأ ِي َْٰ  (ثَۡر

ُٔٓء        ءَ     ءُ        ًۡ ُش ِٓ ۡعَؿَٰيِ
َ
ُٔٓء اإلبداؿ )                أ ًۡ  وَ ُش ِٓ  (ۡعَؿَٰيِ

وۡ          َء     ءِ     
َ
ةٓءِ أ ٍَ ۡ ةٓءِ اإلبداؿ )                            ٱل ٍَ ۡ  (ٔۡ يَ ٱل

َٰ          ءِ     ءُ      ِ  (َى وِ ٱىُۡفَلَرآُء  َٰ ٝاٱىُۡفَلَرآُء ) التسهيل أو اإلبداؿ       ٱىُۡفَلَرآُء إ
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 نيالقسم الثا                                             

 

               

                                       

 وأصىل يةفرشكلمات                                   
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

َرََٰط  6 َرََٰط  َرََٰط ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ
ِ  ِغَرََٰط  7  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرََٰط  َرََٰط غ 
7  ًۡ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

 
 ( سورة البقرة 2) 

 

ُزَِل  4
ُ
ةٓ أ ٍَ ِ ُزَِل  ۬  ث

ُ
ةٓ أ ٌَ ُزَِل  َو

ُ
ة أ ٍَ ِ ُزَِل  ۬  ث

ُ
ة أ ٌَ  َو

بمقدار بقصر المنفصل, أي بمده 
 حركتين

ْوَلَٰٓهَِم   5
ُ
ْوَلَٰٓهَِم  أ

ُ
ْوَلَٰٓهَِم   َوأ

ُ
ْوَلَٰٓهَِم  أ

ُ
 بتوسط المتصل, أي بمده أربع حركات َوأ

6  ًۡ ِٓ ُٓ عَ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ يَۡي
6  ًۡ ُٓ َُذۡرَت

َ
ًۡ ٝاءَ  َءأ ُٓ ًۡ  َُذۡرَت ُٓ َُذۡرَت

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

 وتشديد الذاؿ ,وفتح الكاؼ ,بضم الياء ثُٔنَ ذِّ سَ يُ  يَۡسِذثُٔنَ  10
 باإلشماـ رويس: رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  11
 باإلشماـ رويس: رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  13
ةُٓء   13 َٓ َف َلٓ  ٱلصُّ

َ
ةُٓء   خ َٓ َف َل  َل وَ ٱلصُّ

َ
ةُٓء  خ َٓ َف  رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ٱلصُّ

19  ََ َٰفِرِي َؽ
َٰؑ ثِٱىۡ ََ ثِٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ثِٱىۡ
20  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

20  ًۡ ِٓ ِٓ ٍۡ َت بَِص َْ  ََّلَ

َت  َْ ََّلَ
 ًۡ ِٓ ِٓ ٍۡ ۬   بَِص
َْت  ََّلَ

 ِ ّ ًۡ ب ِٓ ِٓ ٍۡ  َص

َت  َْ ََّلَ
 ًۡ ِٓ ِٓ ٍۡ  بَِص

 الباء في الباءبإدغاـ رويس بخلف عنو: 

24  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
ُٓٔنَ  28  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
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29   َٔ ُْ   ََّ ُٓ َٰ ى َّٔ َٔ  فََص ُْ َّ ۬   َؙٔ ُْ  َو ُٓ َٰ ى َّٔ ُْ ۬   ؙفََص  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

ُدَلٓءِ إِن 31 رويس: بين الكلمتين: بتسهيل الهمزة  َهَُٰدَلٓءِ إِن نٝاَهَُٰدَلٓءِ  َهَٰٓ
 الثانية

34  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

37  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ٌٔۡف  38 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
ًۡ َعيَيۡ  38 ِٓ  ُٓ  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
ُجٔنِ  40 َْ ُجِٔنۦ فَٱۡر َْ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱۡر
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱتَُّلِٔنۦ فَٱتَُّلٔنِ  41
 بدؿ الياء بالتاء ۡلَجُو تُ  ُحۡلَجُو  48
 األولىبحذؼ األلف  وََعۡدَُة َنََٰعۡدَُة 51
51  ًُ َۡذُت َذۡ  ٱَّتَّ ًُ ٱَّتَّ َذتُّ  ُت  روح: بإدغاـ الذاؿ في التاء ًُ ٱَّتَّ
54  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 باإلشماـ رويس: رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  59
61  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
61  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
ٌٔۡف  62 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
62  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

ُزوّٗ  67 زُ  ا  ُْ  بهمز الواو ا  ؤّٗ ُْ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  68
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  70



 فرش الجزء األوؿ                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 93      

 

 

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِّهَ فَ  فَِّهَ  74

79  ًۡ يِۡديِٓ
َ
 ٱىِۡهَتََٰت ثِد

ٱىِۡهَتََٰت 
 ُٓ يِۡدي

َ
۬   ًۡ ثِد

ت ٱىِۡهَتَٰٓ 
 ِ ُٓ ثّ يِۡدي
َ
 ًۡ د

ٱىِۡهَتََٰت 
 ُٓ يِۡدي

َ
 ًۡ ثِد

؛ الباء في الباءبإدغاـ يس بخلف عنو: رو 
 والمد الالـز جلي

79  ًۡ ِٓ يِۡدي
َ
ًۡ ۬   ثِد ِٓ يِۡدي

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
ُٓ ۬   ًۡ ثِد يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

80  ًۡ َۡذُت َّتَّ
َ
ًۡ  خ َۡذُت َّتَّ

َ
َذتُّ  خ َّتَّ

َ
 روح: بإدغاـ الذاؿ في التاء ًۡ خ

83  ِّٗ  بفتح الحاء والسين ةِّٗ صَ ظَ  ةُظۡص
ُرونَ  85 َٓ َٰ  دََظَٰ ُرونَ دَظَّ  بتشديد الظاء َٓ
85 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
85  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ئُنَ  85 ٍَ ۡٓ ئُنَ حَ  َت ٍَ  بالياء بدؿ التاء ٓۡ
89  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ

َِل  90 اء واإلخف وتخفيف الزاي؛ ,بإسكاف النوف يُزَِل  ُحَزّ
 جلي

90  ِ ََ َول َٰفِرِي َؽ
ِ  يۡ ََٰؑول ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ َول َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة يۡ
 باإلشماـ رويس: رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  91
91  َٔ ُْ ًَ  َو ِ ُْ  ۬  فَي ًَ  َؙٔ َو ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙ۬  فَي
92  ًُ َۡذُت ًُ  ٱَّتَّ َۡذُت َذتُّ  ٱَّتَّ  روح: بإدغاـ الذاؿ في التاء ًُ ٱَّتَّ
93  ًُ ِٓ ِ ًِ  ٱىِۡٓۡضَو  كُئُب ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم ٱىِۡٓۡضَو  كُئُب
95  ٓۚ ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
ۚٓ خ  بضم الهاء ًۡ

96  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ئُنَ  96 ٍَ ۡٓ ئُنَ تَ  َح ٍَ  بالتاء بدؿ الياء ٓۡ
98  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
ِ وَ  104 ََ ل َٰفِرِي َؽ

ِ وَ  يۡ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ وَ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة يۡ
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َل  105 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  يَُزَل  ُحَزَّ
 جلي

112  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ٌٔۡف  112 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
112  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
115  ًَّ ًّ  َذَس ًَّ  َؙذَس  سكتال بهاء :قفاً و رويس:  َذَس
َ  ُو  َٔ تُۡس  119  الالـ إسكافبفتح التاء, و  ۡو  َٔ ۡس ت
120  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
124   ََّ ُٓ ٍَّ َت

َ
َّ  فَد ُٓ ٍَّ َت

َ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙ  فَد

ِٓۡدي 124 ِديَ  َخ ۡٓ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َخ
 ضافةمطلقًا: بإسكاف ياء اإل ثَۡحِِت  ثَۡحِِتَ  125
رَُِة 128

َ
ۡرَُة َوأ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف َوأ

129 
 ًۡ ِٓ ًۡ  ذِي ۬   ۬  َعيَۡيِٓ
ًۡ  وَ  ُٓ  ُيَزّكِيِٓ ُٓ ۬   ًۡ ذِي ُٓ وَ ۬   ًۡ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  ُيَزّكِي

ََٰجِِنَّ  132 ََٰجِِنَّ  َي  سكتال بهاء :قفاً و  َؙي
َدآَء إِذۡ  133 َٓ َدآَء  ُط َٓ َدآَء إِذۡ  ذۡ ٝاُط َٓ  بتسهيل الهمزة الثانية س:روي ُط
137  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
139  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ۡم َتُلٔلُٔنَ  140

َ
ۡم َتُلٔلُٔنَ  أ

َ
ۡم  أ

َ
 بدؿ التاء بالياءروح:  ُلٔلُٔنَ حَ أ

140  ًۡ ُُذ
َ
ًۡ  َءأ ًۡ  َءٝاُُذ ُُذ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ
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142  ِ ًُ ٱىَِِّت كِۡجيَذ ًِ كِجۡ  ِٓ ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم ٱىَِِّت  يَذ

142  َٰ َٰ ِ َٰ ٝايََظةُٓء  يََظةُٓء إ َٰ  ۬ 
 َىَٰ وِ يََظةُٓء 

 َٰ َٰ ِ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء إ
 أو إبدالها واواً مكسورة

ِ  ِغَرَٰط   142  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  143

ئُنَ  144 ٍَ ۡٓ ة َح ٍَّ ة  َخ ٍَّ َخ
ئُنَ  ٍَ ۡٓ  َح

ة  ٍَّ َخ
ئُنَ تَ  ٍَ ۡٓ 

 روح: بالتاء بدؿ الياء

148  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوَل دَۡسُفُرونِ  َوَل دَۡسُفُرونِ  152
157  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

َ تَ  158 ٌَ عَ َو َّٔ َ  َف ٌَ عۡ فَّ حَ َو  إسكافو  ,وتشديد الطاء بدؿ التاء, بالياء َّٔ
 ؛ واإلدغاـ جليالعين

160  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
161  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
163  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ٔۡ يََرى 165 َ ٔۡ  َول َ  بالتاء بدؿ الياء َرىدَ َول
نَّ ٱىۡلُ  165

َ
نَّ ٱ َّٔةَ  أ

َ
َ َوأ َّٔةَ  إِ  َّللَّ َ ِإَونَّ ٱ نَّ ٱىُۡل  بكسر الهمزة )فيهما( َّللَّ

ۡشَجةُب  166
َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ ِ ًِ  ث ِٓ ِ ۡشَجةُب  ث

َ
 وصاًل: بكسر الميم ٱۡۡل

167  ًُ ِٓ ًۡ  ۬   يُرِي ًُ  َعيَۡيِٓ ُٓ ُٓ ۬   يُرِي  بضم الهاء ًۡ  َعيَۡي
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  170
174  ِ ًۡ يَُزّك ِٓ ُٓ  ي  بضم الهاء ًۡ يَُزّكِي



 فرش الجزء الثاني                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 96      

 

 

 ٱىِۡهَتََٰت ثِٱۡۡلَّقِ   176

ٱىِۡهَتََٰت 
۬   ثِٱۡۡلَّقِ  
ت ٱىِۡهَتَٰٓ 

 ِ  ٱۡۡلَّقِ  ثّ

ٱىِۡهَتََٰت 
 ثِٱۡۡلَّقِ  

؛ الباء في الباءبإدغاـ رويس بخلف عنو: 
 والمد الالـز جلي

 بضم الراء ىَّۡحَس ٱىِۡۡبُّ  ىَّۡحَس ٱىِۡۡبَّ  177
ٔص   182 ٌُّ  َٔ  وتشديد الصاد ,تح الواوفب ّص  ٌُّ
َٔ ذَ  184  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
185  ْ ٔا ٍِيُ ْ ٍِّ َوتِلُهَ  َوتِلُۡه ٔا  بفتح الكاؼ, وتشديد الميم يُ

اِع   186 اِعۦ َدََعنِِۖ  ٱلَّ  َدََعِنۦ    ۬  ٱلَّ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فيهما 

 (ے)الداعوال يخفى المد المنفصل في 
 حركتين حسب مذىبو وصاًل بمقدار

187 
 ََّ ُْ   ۬   ََّ ُٓ َّ  ل

 ََّ ُْ و ۬   َبَِٰۡشُ
 ََّ ُْ و  دَُبَِٰۡشُ

 َّ ُؙْ   ۬ َّ ُٓ َّ َّ  ؙ  ل ُْ و ۬   ؙ۬  َبَِٰۡشُ
 َّ ُْ و  ؙدَُبَِٰۡشُ

 سكتال بهاء :قفاً و 

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  189
191  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 باإلمالةرويس:  ٱىۡ

197  ََّ ِٓ ُٓ  ذِي  سكتال بهاء :قفاً و بضم الهاء, و  َؙّ ذِي

بتنوين الضم )فيهما(, وإدغاـ )رف  وال,  فُُصٔقٞ  ۬  َرفَرٞ  فُُصَٔق  َرفََر   197
 فسوؽ وال( جلي

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوٱتَُّلٔنِ  َوٱتَُّلٔنِ  197
204  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 باإلشماـس: روي رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  206
 -كحفص-يقف عليها بالتاء  مستثنى: َمۡرَؽةتِ  َمۡرَؽةتِ  207
 حذؼ الواوب ُفن ؤُ رَ  رَُءوُفن  207
 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  210
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213  َٰ َٰ ِ َٰ ٝايََظةُٓء  يََظةُٓء إ َٰ  ۬ 
 َىَٰ وِ يََظةُٓء 

 َٰ َٰ ِ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء إ
 و إبدالها واواً مكسورةأ

ِ  ِغَرَٰط   213  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
216  َٔ ُْ ُْ  (اثلَلزح) َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
217  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗرَّۡمََخ  رَّۡمََخ  218
ةٓ  219 ٍَ ِٓ ُٓ  ذِي ةذِي  بضم الهاء ٍَ

222 
 ُْ َٔ   ََّ ُْ  ۬  َتۡلَرُبٔ

 ََّ ُْ دُٔ
ۡ
َؙٔ فَد ُْ  َّ ُْ َّ  ۬  ؙ۬  َتۡلَرُبٔ ُْ دُٔ

ۡ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙفَد

228 

  ََّ ِٓ ُُفِص
َ
ََّ   ثِأ ُٓ َ  ل

  ََّ ِٓ رَۡظةِم
َ
 أ

  ََّ ُٓ ٔتَلُ ُٓ ََّ  َوُب ۬   ثَِرّدِِْ
  ََّ ُٓ َ   َول
 ََّ ِٓ  (ٌٓةً )َعيَۡي

 َّ ِٓ ُُفِص
َ
َّ  ۬  ؙثِأ ُٓ َ  ۬   ؙل

 َّ ِٓ رَۡظةِم
َ
ُٓ  ۬  ؙأ َّ َوُب ُٓ  ۬  ؙٔتَلُ

 َّ َّ ۬   ؙثَِرّدِِْ ُٓ َ َّ  ۬  َؙول ُٓ  َؙعيَۡي

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 في )عليهن(

229  ََّ ُْ ٔ ٍُ َّ  َءادَۡحُذ ُْ ٔ ٍُ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙءادَۡحُذ
229  ٓ  بضم الياء ةفَةُُيَ  َُيَةفَة
ة 229 ٍَ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ةَعيَۡي  بضم الهاء ٍَ
230  ٓ ة ٍَ ِٓ ُٓ َعيَ  َعيَۡي ةۡي  بضم الهاء ٍَ

231 

  ََّ ُٓ َصيَ
َ
 أ

  ََّ ُْ ۡمِصُهٔ
َ
 فَأ

  ََّ ُْ  َسُِّظٔ
 ََّ ُْ ِصُهٔ ٍۡ  ُت

 َّ ُٓ َصيَ
َ
َّ ۬   ؙأ ُْ ۡمِصُهٔ

َ
 ۬  ؙفَأ
 َّ ُْ َّ  َؙسُِّظٔ ُْ ِصُهٔ ٍۡ  ؙ۬  ُت

 سكتال بهاء :قفاً و 

ُزوّٗ  231 زُ  اۚٓ ُْ  بهمز الواو اۚٓ ؤّٗ ُْ
َخ  231 ٍَ ۡٓ ِ َخ  ُ ٍَ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗ
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232 
  ََّ ُٓ َصيَ

َ
 أ

  ََّ ُْ ُؾئُ ۡٓ  َت
 ََّ ُٓ ۡزَنََٰص

َ
 أ

 َّ ُٓ َصيَ
َ
َّ  ۬  ؙأ ُْ ُؾئُ ۡٓ ۬   َؙت

 َّ ُٓ ۡزَنََٰص
َ
 ؙأ

 سكتال بهاء :قفاً و 

233 
 ََّ ُْ ََٰد ۡوَل

َ
ََّ   أ ُٓ  ۬  رِزُۡر

 ََّ ُٓ ُت َٔ  َوكِۡص
 َّ ُْ ََٰد ۡوَل

َ
َّ  ؙأ ُٓ ۬   ؙ۬  رِزُۡر

 َّ ُٓ ُت َٔ  َؙوكِۡص
 سكتال بهاء :قفاً و 

 مع بقاء التشديد الراء بضم َؾٓارُّ َل دُ  َل دَُؾٓارَّ  233
ة   233 ٍَ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ة  َعيَۡي  بضم الهاء ٍَ

234 
  ََّ ِٓ ُُفِص

َ
ََّ   ثِأ ُٓ َصيَ

َ
 أ

 ََّ ِٓ ُُفِص
َ
 أ

 َّ ِٓ ُُفِص
َ
َّ  ۬  ؙثِأ ُٓ َصيَ

َ
۬   ؙأ

 َّ ِٓ ُُفِص
َ
 ؙأ

 سكتال بهاء :قفاً و 

وۡ  235
َ
وۡ  ٔۡ يَ ٱىجَِّصةٓءِ  ٱىجَِّصةٓءِ أ

َ
 الهمزة الثانية ياًء مفتوحةرويس: بإبداؿ  ٱىجَِّصةٓءِ أ

235 
  ََّ ُٓ  َشَذۡذُنُروَج
 ََّ ُْ اِعُدو َٔ  دُ

 َّ ُٓ َّ  ۬  َؙشَذۡذُنُروَج ُْ اِعُدو َٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙدُ

236 
  ََّ ُْ ٔ صُّ ٍَ ََّ   َت ُٓ َ  ل

 ََّ ُْ ٔ ُٓ ِ ّذ ٌَ  َو
 َّ ُْ ٔ صُّ ٍَ َّ  ۬  َؙت ُٓ َ َّ  ؙل ُْ ٔ ُٓ ِ ّذ ٌَ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙ۬  َو

 ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ُرهُۥكَدۡ  (ٌٓةً ) كََدُرهُۥ 236

237 
  ََّ ُْ ٔ ٍُ يَّۡلُذ  ـَ

  ََّ ُْ ٔ صُّ ٍَ ََّ  َت ُٓ َ  ل
 َّ ُْ ٔ ٍُ يَّۡلُذ َّ  ۬  ؙـَ ُْ ٔ صُّ ٍَ  ۬  َؙت

 َّ ُٓ َ  ؙل
 سكتال بهاء :قفاً و 

ِ  بَِيِدهِۦ 237  رويس: بكسر الهاء دوف صلة بَِيِدهِۦ بَِيِده
 لفتحبدؿ تنوين ابتنوين الضم  َوِغيَّحٞ  َوِغيَّحّٗ  240
240  ََّ ِٓ ُُفِص

َ
َّ  أ ِٓ ُُفِص

َ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙأ

ۥ 245 ُّ َِف ۥ َذُيَضَٰٓ ُّ َِف ّٓ  بحذؼ األلف, وتشديد العين َذُيَؾ
 بالصادروح:  َوَيۡجُػُؿ  ُؿ َوَيۡجػُ   ُؿ َوَيۡجػُ   245
ُٓٔنَ  245  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
246  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
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ِ  بَِيِدهِۦ 249  رويس: بكسر الهاء دوف صلة بَِيِدهِۦ بَِيِده
249  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
250  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
 وألف بعدىا ,وفتح الفاء ,بكسر الداؿ  ُ ٰـَ فَ دِ  َدۡذ ُ  251
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حٞ   ُخيَّحٞ   َبۡيٞ    254 َٓ َح   ُخيََّح   ۬  َبۡي َ  َطَػَٰ َٓ  بالفتح دوف تنوين َطَػَٰ
255  َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ ۬  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو
255  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوِهَ  َوِهَ  259

259   ّۡ َِّ ّ ۬ : وغَلً  َوٱُُظرۡ يَتََص َِّ   َوٱُُظرۡ  يَتََص
ّۡ  : وكفةً  َِّ  يَتََص

 بهاء :قفاً و , السكت بحذؼ ىاءوصاًل: 
 سكتال

ة 259 َْ ةُُجِۡشُ  ُُجِِشُ  بالراء بدؿ الزاي َْ
رِِن  260

َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف ِن أ

260  ََّ ُْ َّ فَِِصۡ  فَُِصۡ ُؙْ  َّ ُْ بكسر ؛ ورويس: سكتال بهاء :قفاً و  ؙفَُِصۡ
 الصاد, وال يخفى ترقيي الراء

260  ََّ ُٓ ِۡ ِ ٌّ   ۬ ََّ ُٓ َّ  ٱۡدُخ ُٓ ِۡ ِ ٌؙّ   ۬ َّ ُٓ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙٱۡدُخ
261   ُِ  تشديد العينو  ,حذؼ األلفب ُ  يَُؾِّٓ  يَُضَٰٓ
ٌٔۡف  262 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
262  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
264  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
 -كحفص-يقف عليها بالتاء  مستثنى: ةتِ َمۡرَؽ  َمۡرَؽةتِ  265
ةٍ  265 َٔ ةٍ  ثَِرۡب َٔ  بضم الػراء ثُِرۡب

 ۦيُۡدتِ  يُۡدَت  269
 بإثبات ياء زائدة ساكنةبكسر التاء, و 
تخلص من التقاء للتحذؼ وصالً 

 الساكنين
َٔ ذَ  ۬  ِهَ  271  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ ۬   ؙِهَ  ُٓ
 بدؿ الياء بالنوف َوَُُسّفِرُ  َوُيَسّفِرُ  271
273  ًُ ُٓ ًُ ََيۡصِ  ََيَۡصُج ُٓ  السين بكسر ُج
ٌٔۡف  274 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
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274  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
ٌٔۡف  277 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
277  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
280  ْ ٔا كُ ْ  دََػدَّ ٔا كُ دَّ  بتشديد الصاد دَػَّ
ُٓٔنَ  280  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
282  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ن 282

َ
َدآءِ أ َٓ َدآءِ  ٱلظُّ َٓ ن َيَ ٱلظُّ

َ
َدآءِ أ َٓ  رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٱلظُّ

 الكاؼ تخفيفو  ,الذاؿ بإسكاف رَ نِ َذُذذۡ  َذُذَذّنِرَ  282

َدآُء إِ  282 َٓ َدآُء  َذاٱلظُّ َٓ  َذاٝاٱلظُّ
َدآُء  َٓ َدآُء إَِذا َذاوِ ٱلظُّ َٓ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ٱلظُّ

 أو إبدالها واواً مكسورة

ةّٗ  282 ٞ  دَِجََٰرةً َظةِرَ ة  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح )فيهما( دَِجََٰرةٌ َظةِرَ
 بالياء بدؿ النوف َفّرُِق حُ َل  َل ُجَفّرُِق  285
286  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 باإلمالةرويس:  ٱىۡ

 
 ( سورة آل عمران 3) 

 

2  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
6  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
7  َٔ ُْ   ۬ ََّ ُْ َؙٔ ُْ   ۬ َّ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙُْ
13 ًُٓ ً يََرۡوَج ُٓ  بالتاء بدؿ الياء دََرۡوَج
ِسۡ  13 ٌّ ًۡ ِٓ ًۡ  يَۡي ُٓ ِۡسيَۡي  بضم الهاء ٌّ

ۚٓ إِنَّ  13 ۚٓ  يََظةُٓء  ۬  نَّ ٝايََظةُٓء
 ٓۚ  نَّ وِ يََظةُٓء

ۚٓ إِنَّ  رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء
 أو إبدالها واواً مكسورة

ُؤَُبُِّبُسً 15
َ
  أ

َ
ُؤَُبُِّبُسً َُبُِّبُسً۪وأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

18  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ



 فرش الجزء الثال                                                                               في القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف   

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 012      

 

 

 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة وَۡصِّه  وَۡصِّهَ  20
َِ  َوكُو 20 َٓ َج ۦ  َوكُو ٱتَّ َِ َٓ َج  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱتَّ
20  ٓۚ ًۡ ُذ ٍۡ ۡشيَ

َ
ۚٓ  َءأ ًۡ ُذ ٍۡ ۚٓ  َءٝاۡشيَ ًۡ ُذ ٍۡ ۡشيَ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

28  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

َٰحّٗ   28 بفتح التاء األولى, وكسر القاؼ, وإبداؿ  حّٗ  يَّ لِ دَ  ُتَلى
 األلف ياًء مشددة مفتوحة

 حذؼ الواوب ُفن ؤُ رَ  رَُءوُفن  30
32  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
ُت  35

َ
ُت  ٱۡمَرأ

َ
 اء المؤن وقفاً: بالهاء بدؿ ت ؗٱۡمَرأ

َٓۡخ  36 ة َوَؽ ٍَ ِ ُخ  ث ۡٓ ة َوَؽ ٍَ ِ  وضم التاء ,بإسكاف العين ث
ة 37 َٓ يَ ة َوَكفَّ َٓ  بتخفيف الفاء َوَكَفيَ

ٓ  (ٌٓةً ) َزَكرِيَّة 37 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف؛ وال  ءُ َزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

37  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ٓ  َزَكرِيَّة 38 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف؛ وال  ءُ َزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

39  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
44  ًۡ يِۡٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َلَ ۡح  بضم الهاء ًۡ َلَ

ۚٓ إَِذا 47  يََظةُٓء
 ٓۚ  ۬  َذاٝايََظةُٓء
 ٓۚ ۚٓ إَِذا َذاوِ يََظةُٓء رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء

 مكسورة أو إبدالها واواً 

نا 49 ۡيَ  َرناهِ ـَٰٓ ـَ  ـَ
وبعدىا ىمزة  ,ألف بعد الطاء ةاديز ب

 وال يخفى المدمكسورة بدؿ الياء, 
 المتصل

 وقفاً: بهاء السكت ؙيََديّ  يََديَّ  50
ُٓٔنِ  50 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ِ  ِغَرَٰٞط  51  دبدؿ الصا بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 
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55  َّ َٰ ِ َّ  (ٌٓةً ) إ َٰ ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙإ

57  ًۡ ِٓ َٔفِّي ُٓ  َذُي َٔفِّي ُٓ ُِ ذَ  ًۡ َذُي بدؿ الياء  بالنوف ؛ وروح:بضم الهاء ًۡ َٔفِّي
 األولى

ََِخ  61 ۡٓ ََِخ  ىَّ ۡٓ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗىَّ
62  َ َٔ ل َ  (ٌٓةً ) ُٓ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
65  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
66  ًَ ًَ  فَيِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙفَيِ
70  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
71  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
ِ  (ٌٓةً ) إحَِلَۡم  يَُدّدِهِۦٓ  75  بكسر الهاء دوف صلة إحَِلَۡم  يَُدّدِه
77  ًۡ ِٓ ًۡ  إحَِلۡ ِٓ ُٓ  ۬  يَُزّكِي ُٓ  ًۡ إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ ۬  يَُزّكِي
 بكسر السين تِلَۡعِصُجٔهُ  تِلَۡعَصُجٔهُ  78
78  َٔ َؙٔ (اثلَلزح) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ٔنَ  79 ٍُ ِ يّ َٓ ٔنَ يَ ٓۡ تَ  ُت وفتح الالـ  ,وإسكاف العين ,فتح التاءب ٍُ
 مع تخفيفها

81  ًۡ كَۡرۡرُت
َ
ًۡ  َءأ ًۡ  َءٝاكَۡرۡرُت كَۡرۡرُت

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

81  ًۡ َخۡذُت
َ
  َوأ

َ
ًۡ َوأ َخذتُّ  َخۡذُت

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: ًۡ َوأ

ُٓٔنَ يُ  83  بفتح الياء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
85  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
87  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
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َل  93 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل دُزَ  ُتَزَّ
 جلي

 الحاء بفتح شُّ ظَ  ِظشُّ  97
98  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
99  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
100  ََ ََ َكَٰؑ َكَٰفِرِي ََ  فِرِي  باإلمالةرويس:  َكَٰفِرِي
ِ  ِغَرَٰط   101  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
َخ  103 ٍَ ۡٓ ِ َخ  ُ ٍَ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗ
 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  109
112  ًُ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
115  ْ ٔا يُ َٓ ْ تَ  يُۡسَفُروهُ  ۬   َحۡف ٔا يُ َٓ  )فيهما( بالتاء بدؿ الياء دُۡسَفُروهُ  ۬   ۡف

120  ًۡ ًۡ َل يَِۡضۡ  َل يَُۡضُُّز وترقيي ؛ الراء وإسكاف ,الضاد بكسر ُز
 الراء جلي

128  ًۡ ِٓ  بضم الهاء ًۡ ُٓ َعيَيۡ  َعيَۡي
َفحّٗ   130 َٓ َضَٰ َفحّٗ   ٌُّ َّٓ َؾ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف ٌُّ
131  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
141  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
ة 145 َٓ ِۡ ٌِ ة (ٌٓةً ) ُُۡددِِّۦ  َٓ ِۡ ٌِ  هاء دوف صلةبكسر ال ُُۡددِِّ 

يَِّ 146
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
ََٰذَو  146  وكسر التاء ,وضم القاؼ ,حذؼ األلفب كُذَِو  َق
147  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 باإلمالةرويس:  ٱىۡ

150  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 بضم العين َت ٱلرُّعُ  ٱلرُّۡعَت  151

ِۡل  151 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ۡل يُزِ  ُحَزّ
 جلي
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ۥ 154 ُّ ۥَُكُّ  َُكَّ  بضم الالـ ُّ
154  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
ُٓٔنَ  157 ٍَ ُٓٔنَ  ََيۡ ٍَ  بالتاء بدؿ الياء ََتۡ
161  ٓۚ ۚٓ غَ حُ  َحُغوَّ  وفتح ال ين ,بضم الياء وَّ

164 
 ًۡ ِٓ ًۡ   ذِي  ۬  َعيَۡيِٓ

 ًۡ ُٓ  َوُيَزّكِيِٓ ُٓ  ًۡ ذِي ُٓ  ًۡ  ۬  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َوُيَزّكِي

165  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  كِؒيَو وَ  رِيَو وَ  167
 بكسر السين َبَّ َوَل َُتۡصِ  َوَل َُتَۡصَبَّ  169
ٌٔۡف  170 َٔۡف  َخ  تنويندوف  بفتح الفاء َخ
170  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦوََخةفُٔنِ  وََخةفُٔنِ  175
 بكسر السين َوَل ََيِۡصَبَّ  َوَل ََيَۡصَبَّ  178

ٍِيَ  179 َ ٍَ حُ  يَ  ّيِ
ضم الياء األولى, وفتح الميم, وكسر ب

 الياء الثانية مع التشديد
 بكسر السين َوَل ََيِۡصَبَّ  َوَل ََيَۡصَبَّ  180
180  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ئُنَ  180 ٍَ ۡٓ ئُنَ حَ  َت ٍَ  بالياء بدؿ التاء ٓۡ
183  ًَ ًَ  فَيِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙفَيِ
 بكسر السين َبَّ َل َُتۡصِ  َل َُتَۡصَبَّ  188
188 ًُٓ َِّ ًفَََل َُتۡصِ  فَََل َُتَۡصبَ ُٓ َِّ  ر السينبكس بَ

ََُّم  196 َُم  َل َحُغرَّ ََُّم  َل َحُغرَّ رويس: بتخفيف النوف مع إسكانها,  َل َحُغرَّ
 واإلخفاء جلي

199  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
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 ( سورة النساء 4) 
 

 بتشديد السين ةَٓءلُٔنَ تَصَّ  تََصةَٓءلُٔنَ  1
4  ََّ ِٓ َٰذِ َّ  َغُدَق ِٓ َٰذِ  كتسال بهاء :قفاً و  َؙغُدَق

5  ًُ َٰىَُس ـَ ٌۡ
َ
ةَٓء أ َٓ َف ةَٓء  ٱلصُّ َٓ َف ٱلصُّ

ًُ ٝا َٰىَُس ـَ ٌۡ 

ةَٓء  َٓ َف ٱلصُّ
 ًُ َٰىَُس ـَ ٌۡ

َ
 أ

 بتسهيل الهمزة الثانية رويس:

6  ًۡ ِٓ ۚٓ  (ٌٓةً ) إحَِلۡ ًۡ ِٓ ُٓ  ۬  َعيَۡي ُٓ ۬   ًۡ إحَِلۡ ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ
9  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
11  ََّ ُٓ َّ  فَيَ ُٓ  سكتال اءبه :قفاً و  ؙفَيَ

12 
 َ ََّ ل ََّ ۬   (ٌٓةً )ُٓ ُٓ َ ۬   َول

 ََّ ُٓ َ  فَيَ َّ ل ُؙٓ   ۬ َّ ُٓ َ َّ ۬   َؙول ُٓ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙفَيَ

 وياء بعدىا بدؿ األلف ,بكسر الصاد ئُِص  ئَُصَٰ  12

15 
 ََّ ِٓ ۬   َعيَۡي
ۡمِصهُ 

َ
ََّ  فَأ ُْ ٔ 

  ََّ ُٓ َٰ َٔفَّى ََّ  َحَذ ُٓ َ  ل

 ُٓ ۡمِصهُ ۬   َؙّ َعيَۡي
َ
َّ فَأ ُْ ؙٔ   ۬

 َٔ َّ َحَذ ُٓ َٰ َّ ۬   ؙفَّى ُٓ َ  ؙل
بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 

 في )عليهن(

17   ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  َعيَۡي

19 

 ََّ ُْ ُؾئُ ۡٓ ۬   َت
  ََّ ُْ ٔ ٍُ  َءادَۡحُذ
  ََّ ُْ و  وَََعَِشُ
 ََّ ُْ ٔ ٍُ ُذ ْۡ  َنرِ

 َّ ُْ ُؾئُ ۡٓ َّ  َؙت ُْ ٔ ٍُ ۬   ؙ۬  َءادَۡحُذ
 َّ ُْ و َّ  ۬  ؙوَََعَِشُ ُْ ٔ ٍُ ُذ ْۡ  َؙنرِ

 سكتال بهاء :قفاً و 

20  ََّ ُٓ َٰ َّ  إِۡظَدى ُٓ َٰ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙإِۡظَدى
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ٱىجَِّصةٓءِ إِلَّ  لَّ  ٝاٱىجَِّصةٓءِ  ٱىجَِّصةٓءِ إِلَّ  22
23  ََّ ِٓ ِ َّ  (ٌٓةً ) ث ِٓ ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙث
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ِ  لَّ  ٝاٱىجَِّصةٓءِ  ٱىجَِّصةٓءِ إِلَّ  24  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةٓءِ إِلَّ ٱىجّ
ِظوَّ  24

ُ
  َوأ

َ
 بفتح الهمزة والحاء وَّ ظَ َوأ

24 
  ََّ ُٓ ِۡ ََّ   َٔ َف  ٌِ ُْ  ةدُٔ

 ََّ ُْ ُصَٔر
ُ
 أ

 َّ ُٓ ِۡ َّ  َٔ َف ۬   ٌؙِ ُْ ۬   ؙةدُٔ
 ََّ ُْ ُصَٔر

ُ
 أ

 سكتال بهاء :قفاً و 

25 
  ََّ ُْ  فَٱُِسُعٔ

  ََّ ِٓ يِ ْۡ
َ
ََّ   أ ُْ  َوَءادُٔ

  ََّ ُْ ُصَٔر
ُ
يَيۡ  أ َٓ ََّ َذ ِٓ 

 َّ ُْ َّ  ۬  ؙفَٱُِسُعٔ ِٓ يِ ْۡ
َ
 ۬  ؙأ

 َّ ُْ َّ  ۬  َؙوَءادُٔ ُْ ُصَٔر
ُ
 ۬  ؙأ
يَيۡ  َٓ  َؙّ ُٓ َذ

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 في )عليهن(

 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح دَِجََٰرةٌ  دَِجََٰرةً  29
َٰ  َخَلَدۡت  33  ألفاً بعد العين بزيادة َلَدۡت ـَع

34 

  ََّ ُْ  نُُظَٔز
  ََّ ُْ  فَُِٓظٔ

  ََّ ُْ ُضُرو ْۡ  َوٱ
  ََّ ُْ ََّ  َوٱۡرُِبٔ ِٓ  ۬  َعيَۡي

 َّ ُْ َّ ۬   ؙنُُظَٔز ُْ ۬   ؙفَُِٓظٔ
 َّ ُْ ُضُرو ْۡ َّ ۬   َؙوٱ ُْ ۬   ؙ  َوٱۡرُِبٔ

 ُٓ  َؙّ َعيَۡي

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 في )عليهن(

ةِظِت ثِٱۡۡلَۢنتِ  36 ِ  َوٱلػَّ ةِظت ثّ  لباء في الباءبإدغاـ ا ٱۡۡلَۢنتِ َوٱلػَّ
37  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
39  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
ة 40 َٓ ِۡف ة يَُضَٰٓ َٓ ۡف  وتشديد العين ,بحذؼ األلف يَُؾِّٓ
42  ًُ ِٓ ِ ًِ  ث ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم ث
َظدٞ  43

َ
َظدٞ  َظدٞ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

َ
 : بتسهيل الهمزة الثانيةرويس َصةَٓء أ

َدىَٰ  51 ْۡ
َ
ُدَلٓءِ أ َهَُٰدَلٓءِ  َهَٰٓ

َدىَٰ حَ  ۡٓ 
َهَُٰدَلٓءِ 
َدىَٰ  ْۡ

َ
 أ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة

56  ًۡ ِٓ ُٓ  ُُۡػيِي  بضم الهاء ًۡ ُُۡػيِي
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  61
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62  ًۡ يِۡديِٓ
َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

ًۡ َعيَيۡ  66 ِٓ  ُٓ  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
66  ْ ٔا وِ ٱۡخرُُص

َ
وُ  أ

َ
ْ  أ ٔا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخرُُص

ٗـّ  68 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
69 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
72  َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت لََؙعَ
َن  73 ًۡ دَُس َن  ىَّ ًۡ دَُس ًۡ  ىَّ َن يَ ىَّ  روح: بالياء بدؿ التاء ُس
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  77
77  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
77  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل

ٔنَ  77 ٍُ َوَل  َوَل ُتۡظيَ
ٔنَ  ٍُ  ُتۡظيَ

َوَل 
ٔنَ  ٍُ  ُحۡظيَ

 بالياء بدؿ التاءروح: 

80  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
87  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ۡغَدُق  87

َ
غۡؒ أ

َ
ۡغَدُق  َدُق أ

َ
 رويس: باإلشماـ أ

 ( ةّٗ َظِِصَ  ) َظِِصَتّٗ  َظِِصَۡت  90

بتنوين الفتح للتاء, ويقف عليها بالهاء, 
فهي على وزف )نِخَرًة(, واإلخفاء مع ما 

 بعدىا جلي
90  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
91  ًۡ ِٓ  بضم الهاء ًۡ ُٓ َعيَيۡ  َعيَۡي
92  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
97  ًَ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙذِيًََ۬ ذِي
101  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
102  ًۡ ِٓ ًۡ  ذِي ُٓ  بضم الهاء ذِي
102  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
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َٔ وَ  108 ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
109  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 -كحفص-يقف عليها بالتاء  مستثنى: َمۡرَؽةتِ  َمۡرَؽةتِ  114
ِۦ   115 َّلِ َٔ ِ   َوُُۡػيِِّۦ ُُ َّلِ َٔ  بكسر الهاء دوف صلة َوُُۡػيِِّ  ُُ
120   ًۡ ِٓ ِِّي ٍَ ُٓ  َوُي ِِّي ٍَ  بضم الهاء ًۡ  َوُي
ۡغَدُق  122

َ
غۡؒ أ

َ
ۡغَدُق  َدُق أ

َ
 رويس: باإلشماـ أ

124  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 وفتح الخاء ,بضم الياءروح:  ئُنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخئُنَ  يَۡدُخئُنَ  124
125  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

127 
 ََّ ِٓ ََّ   ذِي ُٓ  ۬  دُۡددَُٔج
  ََّ ُٓ َ ََّ  ل ُْ  دَِِهُعٔ

 ُٓ َّ ۬  دُۡددُٔجَ  َؙّ ذِي ُؙٓ  ۬  َّ ُٓ َ  ۬  ؙل
 َّ ُْ  ؙدَِِهُعٔ

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 يهن(ففي )

128  ٓ ة ٍَ ِٓ ة َعيَۡي ٍَ ُٓ  بضم الهاء َعيَۡي

َٰ يَ  يُۡػيَِعة 128 بفتح الياء والصاد والالـ, مع تشديد  َعةيَ صَّ
 الصاد وألف بعدىا

139  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 إلمالةرويس: با ٱىۡ

ََ وَ  140 َٰفِرِي ََ وَ  ٱىَۡؽ َٰؑفِرِي ََ وَ  ٱىَۡؽ َٰفِرِي  رويس: باإلمالة ٱىَۡؽ
141  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  (ٌٓةً ) يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
142  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
144  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
ۡركِ ٱ 145 رَ  لَّ  بفتح الراء كِ ٱلَّ

بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصالً  يُۡدِتۦ يُۡدتِ  146
 للتخلص من التقاء الساكنين
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151  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
ًۡ يُ  152 ِٓ ُٓ ُُ  ۡدتِي  بضم الهاءو ؛ بدؿ الياء األولى بالنوف ًۡ ۡدتِي

153  ِ بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل دُزِ  َل ُتَزّ
 جلي

153  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
رَُِة 153

َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف َُةأ

155  ًُ ِٓ ًِ  َوَرۡذيِ ِٓ  وصاًل: بكسر الميم َوَرۡذيِ
159  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
160  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
161  ًُ ۡخِذِْ

َ
ًِ  َوأ ۡخِذِْ

َ
 وصاًل: بكسر الميم َوأ

161  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
162  ًۡ ِٓ ُِۡدتِي ُٓ  َش ُِۡدتِي  بضم الهاء ًۡ َش
173  ًۡ ِٓ َٔفِّي ُٓ  َذُي َٔفِّي  بضم الهاء ًۡ َذُي
175  ًۡ ِديِٓ ۡٓ ًۡ  َوَي ُٓ ِدي ۡٓ  بضم الهاء َوَي
ٗـّ  175 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
176  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

ن  176 ًُ ِ *  َعيِي ًٞ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ة َعيِي َٓ حُّ
َ
د  َيَٰٓ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 يعقوبفل (مع عدـ السكت)دوف بسملة 

 اإلدغاـ
 

 ( سورة المائدة 5) 
 

ِن   3 ۡٔ ِنۚۦٓ  َوٱۡخَظ ۡٔ بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصالً  َوٱۡخَظ
 للتخلص من التقاء الساكنين

4  ََّ ُٓ َٔج ٍُ ِ يّ َٓ َّ  ُت ُٓ َٔج ٍُ ِ يّ َٓ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙُت
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5 
 ََّ ُْ ٔ ٍُ ۬   َءادَۡحُذ

 ََّ ُْ ُصَٔر
ُ
َٔ  أ ُْ  ۬  َو

 َّ ُْ ٔ ٍُ َّ  َؙءادَۡحُذ ُْ ُصَٔر
ُ
۬   ؙ۬  أ
 ُْ  َؙٔ َو

 سكتال بهاء :قفاً و 

َظدٞ  6
َ
َظدٞ  َظدٞ ٝاةَٓء صَ  َصةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء أ

8  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
َخ  11 ٍَ ۡٓ ِ َخ  ُ ٍَ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗ

14  َٰ َٰ ِ َوٱۡۡلَۡغَؾةَٓء  َوٱۡۡلَۡغَؾةَٓء إ
َٰ ٝا َٰ 

َوٱۡۡلَۡغَؾةَٓء 
 َٰ َٰ ِ  إ

 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية

ًۡ وَ  16 ِديِٓ ۡٓ ُٓ وَ  َي ِدي ۡٓ  بضم الهاء ًۡ َي
ِ  ِغَرَٰط   16  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
17  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ًَ فَ  18 ًَؙفَ  يِ  سكتال بهاء :قفاً و  يِ
ة   23 ٍَ ِٓ ًُ  َعيَۡي ِٓ ُٓ  َعيَۡي ة  َعيَۡي ٍَ  ُٓ  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
26   ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  َعيَۡي
ًۡ عَ  27 ِٓ ُٓ  يَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
28  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ

 يَِدي يَِديَ  28
؛ وال يخفى مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة

وصالً بمقدار حركتين  المد المنفصل
 حسب مذىبو

ۡييََِتَٰٓ  31 َٔ َٰ ۡييََِتَٰٓ  َي َٔ َٰ ۡييََِتَٰ  َؙي َٔ َٰ  َي

, مع المد سكتال بهاء :قفاً و رويس: 
ي األلف ألنها مد الـز كلمي المشبع ف

 مخفف
33  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

34   ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  َعيَۡي
ۡعِخ   42 عُ  لِيصُّ  بضم الحاء ِخ  لِيصُّ
ِن َوَل  44 ۡٔ نِ  َوٱۡخَظ ۡٔ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوَل  ۦَوٱۡخَظ
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45  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
َٔ ذَ  45  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
52  ًۡ ِٓ ًۡ  ذِي ُٓ  بضم الهاء ذِي
 بفتح الالـ َوَيُلَٔل  َوَيُلُٔل  53
54  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
ُزوّٗ  57 زُ  اُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
ةرَ  57 ةرِ  َوٱىُۡهفَّ ُهفَّ

 بكسر الراء, والترقيي جلي َوٱىۡ
زُ  اُزوّٗ ُْ  58  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
62  ًُ ۡزيِِٓ

َ
ًِ  َوأ ۡزيِِٓ

َ
 وصاًل: بكسر الميم َوأ

ۡعَخۚٓ  62 عُ  ٱلصُّ  بضم الحاء َخۚٓ ٱلصُّ
63   ًُ ِٓ ِ ل ۡٔ ًُ  كَ ۡزيِِٓ

َ
ًِ  َوأ ِٓ ِ ل ۡٔ ًِ  ۬  كَ ۡزيِِٓ

َ
 وصاًل: بكسر الميم َوأ

ۡعَخۚٓ  63 عُ  ٱلصُّ  بضم الحاء َخۚٓ ٱلصُّ
64  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

64  َٰ َٰ ِ َوٱۡۡلَۡغَؾةَٓء  َوٱۡۡلَۡغَؾةَٓء إ
َٰ ٝا َٰ 

َوٱۡۡلَۡغَؾةَٓء 
 َٰ َٰ ِ  إ

 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية

66 ًِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًإحَِلۡ

ۚۥٓ  67 ُّ َٰذِ  رَِشةتَلَ  ۚۦٓ ِّ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ, وكسر التاء والهاء 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(
67  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ ٱىۡ  ٱىۡ َٰؑفِرِي ََ  َؽ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

68  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

ٌٔۡف  69 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
69  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
70  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
لَّ دَُسٔنَ  71

َ
لَّ دَُسٔنُ  خ

َ
 فبضم النو  خ

71  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
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72  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
76  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
80  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
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ۡطَيةَٓء إِن 101

َ
ۡطَيةَٓء  أ

َ
ۡطَيةَٓء إِن نٝاأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

ُل  101 لنوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء بإسكاف ا ُل يُزَ  ُحَزَّ
 جلي

102  ََ ََ َكَٰؑ َكَٰفِرِي ََ  فِرِي  باإلمالةرويس:  َكَٰفِرِي
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  104

ََ ٱ 107 ِي ََ ٱ ٱۡشَذَعقَّ َّلَّ ِي ؛ وال يخفى ضم وكسر الحاء ,بضم التاء قَّ عِ ٱۡشذُ َّلَّ
 ىمزة الوصل عند االبتداء فيها

107  ًُ ِٓ ُٓ َعيَ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ ۡي

107  َِ ۡوىََيَٰ
َ
وَّ  ٱۡۡل

َ
 يَ ىِ ٱۡۡل

بتشديد الواو وفتحها, وكسر الالـ 
الثانية, وإسكاف الياء, وحذؼ األلف, 

 وفتح النوف

نا 110 ۡيَ بزيادة ألف بعد الطاء, وىمزة مكسورة  َرناهِ َطَٰٓ  ـَ
 بدؿ الياء؛ وال يخفى المد المتصل

َِل  112 ف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء بإسكاف النو  َل يُزِ  ُحَزّ
 جلي

ة 115 َٓ ُ ِل َزّ زِ  ٌُ ةٌُ َٓ ُ بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ل
 جلي

َُخ  116
َ
َُخ  َءٝاَُخ  َءأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

116  َ ّمِ
ُ
ّمِ  َوأ

ُ
 َوأ

؛ وال يخفى مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة
وصالً بمقدار حركتين المنفصل  المد

 ذىبوحسب م
117  ًۡ ِٓ ًۡ  ۬   (ٌٓةً ) َعيَۡي ِٓ ُٓ  ذِي ًۡ  ۬   ًۡ َعيَۡي ُٓ  بضم الهاء ذِي

120  ٓۚ ََّ ِٓ َٔ  ذِي ُْ ُٓ  ۬  َو ُْ  ۚٓ َّ ذِي بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو
 يهن(ففي )

ن  120 ِ * كَِديُر ِ  ۔كَِديُر  ِمۡسِب ٱَّللَّ ُد َّلِلَّ ٍۡ  ٱۡۡلَ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

فليعقوب   (مع عدـ السكت)وف بسملة د
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين
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 ( سورة األنعام 6) 
 

2  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
3  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
4 ًِٓ تِي

ۡ
ُٓ  دَأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًدَأ

ًِٓيَ  5 تِي
ۡ
ُٓ يَ  أ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًأ

6 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
ًۡ ثَ  7 ِٓ يِۡدي

َ
ُٓ ثَ  د يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ د

9 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
13  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
14  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 , وترقيي الراء جليبفتح الياء وكسر الراء يَِۡصِۡف  يُِۡصَۡف  16
17  َٔ َٔ ذَ ۬   ُْ ُٓ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ ۬   ُْ
18  َٔ ُْ ُْ  (ٌٓةً ) َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
19  َّ َٰ ِ َٔ  إ ُْ   ۬ َؙّ َٰ ِ َؙٔ إ ُْ  وقفاً: بهاء السكت ۬  
19  ًۡ َُِّس ِ ن

َ
  أ

َ
ًۡ ـ۫ى أ ًۡ  َُِّس َُِّس ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

22   ًۡ ُْ ًۡ  ََيۡ  َجُلُٔل  ََنُۡۡشُ ُْ  بالياء بدؿ النوف )فيهما( َحُلُٔل  ُۡشُ
 تاءبالياء بدؿ ال ُسَيَ  َدَسُ  23
23  ًۡ ُٓ ًۡ فِۡذجَذَ  فِۡذجَُذ  بفتح التاء الثانية ُٓ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  29
ُٓٔنَ يُ  36  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
ِ  ِغَرَٰط   39  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
َِة 44 َِةَذذَّ  َذَذۡع َِة ۡع  يد التاءرويس: بتشد َذَذۡع
44  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 باإلشماـرويس:  يَۡػِدفُٔنَ  ِدفُٔنَ يَػۡؒ يَۡػِدفُٔنَ  46
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ٌٔۡف  48 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
48  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
50  ٓۚ َّ َٰ ِ ۚٓ  إ َؙّ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
52 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
ًِٓعَ  53 ُٓ  يَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

 ۦِؼ َحلۡ  َحُلعُّ  57

بإسكاف القاؼ, وضاد مكسورة مخففة 
وبإثبات ؛ بدؿ الصاد, وال تخفى القلقلة

ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصاًل للتخلص 
 من التقاء الساكنين

57  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
59  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
60  َٔ ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُْ وَ  َو
61  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

61  ًُ َظَدُز
َ
َصةَٓء  َصةَٓء أ

ًُ ٝا  َظَدُز
َصةَٓء 

 ًُ َظَدُز
َ
 أ

 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية

62  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

يُسً 63 َِّضِ بإسكاف النوف, وتخفيف الجيم؛  يُسًيُِضِ  ُح
 واإلخفاء جلي

63  
َ
َِةَنَ أ َٰ َنَ  ى

َ
 بدؿ األلف )ياء لينية(,بياء ساكنة  َِةَذـيۡ أ

 وبعدىا تاء مفتوحة

يُسً 64 َِّضِ  وتخفيف الجيم؛ ,بإسكاف النوف يُِِضيُسً ُح
 واإلخفاء جلي

65  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
66  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
71  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
72  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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73  َٔ ُْ ُْ  (ٌٓةً ) َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 بضم الراء َءاَزرُ  َءاَزرَ  74
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة وَۡصِّه  وَۡصِّهَ  79
80   َِ َٰ َدى ۚۦٓ  َْ َِ َٰ َدى  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َْ

ِۡل  81 اإلخفاء بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ و  ۡل يُزِ  ُحَزّ
 جلي

َّظَ  83 َّظَ  ةُٓء  إِنَّ ن  ۬  نَّ ٝاةُٓء  ن
َّظَ   نَّ وِ ةُٓء  ن

َّظَ  رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ةُٓء  إِنَّ ن
 أو إبدالها واواً مكسورة

ٓ  َوَزَكرِيَّة 85 بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ َوَزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

ِ  ِغَرَٰط   87 َٰ  َرَٰط  غ   بدؿ الصاد بالسين رويس: ط  ِغَر
89  ََ َٰفِرِي ََ  ثَِؽ َٰؑفِرِي ََ  ثَِؽ َٰفِرِي  رويس: باإلمالة ثَِؽ

  كُو ٱۡرَذِده ۬ : وغَلً  ٱۡرَذِدهۡ  كُو 90
 ٱۡرَذِدهۡ  : وكفةً 

 بهاء :قفاً و , السكت وصاًل: بحذؼ ىاء
 سكتال

90  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
93  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  توقفاً: بهاء السك إ
93  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

94  ًۡ َُِس ُِ  ثَۡح ًۡ ثَۡح  النوف بضم ُس

َو  96 َٓ ِ  وََص  ضمو  ,وكسر العين ,بألف بعد الجيم ُو َوَجَٰٓ
 الالـ

َۡو  96 ۡوِ  ٱحلَّ  بكسر الالـ األخيرة ٱحلَّ
97  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
98  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

ۡصَذَلرّٞ  98 ٍُ ۡصَذَلرّٞ  َذ ٍُ ۡصَذلِ  َذ ٍُ ؛ وال يخفى ترقيي كسر القاؼروح: ب رّٞ َذ
 الراء وقفاً 

99  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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101  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
102   َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
103  َٔ ُْ ُْ  (ٌٓةً ) َو  تسكال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 بفتح السين, وإسكاف التاء ۡخ َدرَشَ  َدرَۡشَخ  105
106  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
107  ًۡ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
ن دُ عُ  َعۡدَونا 108  بضم العين والداؿ, وتشديد الواو اوَّ
109  ٓ ة َٓ جَّ

َ
ةإِ  خ َٓ  بكسر الهمزة جَّ

 
 



 فرش الجزء الثامن                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 009      

 

 

 
111  ًُ ِٓ ًۡ ۬   إحَِلۡ ُٓ ۬   ًُ ُٓ إحَِلۡ  َعيَۡيِٓ  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
114  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

لٞ  114 َزَّ َزلٞ  ٌُ بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ٌُ
 جلي

ُخ  115 ٍَ ِ ُخ  ََك ٍَ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ََؗك
115  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
117   َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ُِؾئُّنَ  119 َ  حلَّ  بفتح الياء ِؾئُّنَ حلَّ
119  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ۡيذّٗ  122 ِ  ةٌَ ّي  بكسر الياء مع التشديد ةذّٗ ٌَ
122  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ

ۚۥٓ  124 ُّ َٰذِ  رَِشةتَلَ  ۚۦٓ ِّ رَِشةَل
الالـ, وكسر التاء والهاء بزيادة ألف بعد 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(
ِ  ِغَرَُٰط  126  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَُٰط  َرَُٰط غ 
127  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
128  ًۡ ُْ ًۡ ََنۡ  ََيُۡۡشُ ُْ ًۡ  ُۡشُ ُْ  بدؿ الياء بالنوفرويس:  ََيُۡۡشُ
130  ََ ََ  َكَٰفِرِي ََ  َكَٰؑفِرِي  إلمالةرويس: با َكَٰفِرِي
َٔ ذَ  136  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
137  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
138  ًۡ ُٓ  َشَيۡضزِيِٓ  بضم الهاء ًۡ َشَيۡضزِي
139  ًۡ ُٓ  َشَيۡضزِيِٓ  بضم الهاء ًۡ َشَيۡضزِي
141  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
زِ  143 ۡٓ ٍَ

ۡ زِ  ٱل َٓ ٍَ
ۡ  بفتح العين ٱل

َدآءَ  144 َٓ َدآَء  إِذۡ  ُط َٓ َدآَء إِذۡ  ذۡ ٝاُط َٓ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ُط
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145  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
146  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  152
ُرونَ  152 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
نَّ  153

َ
نۡ  َوأ

َ
 بإسكاف النوف َوأ

ِ  ِغَرَِٰط  153  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَِٰط  َرَِٰط غ 
 باإلشماـرويس:  يَۡػِدفُٔنَ  ِدفُٔنَ يَػۡؒ (ٌٓةً ) يَۡػِدفُٔنَ  157
 بتنوين الضم َعۡۡشٌ  َعۡۡشُ  160
ة   160 َٓ ِ َسةل ٌۡ

َ
ُ  أ َسةل ٌۡ

َ
ة  أ  بضم الالـ َٓ

ِ  ِغَرَٰط   161  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
ِ  ةٍّٗ رِيَ  161  مع تشديدىاوكسر الياء  ,بفتح القاؼ ةٍّٗ َرّي
164  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
165  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

ن  165 ًُ ِ * رَِّظي ًٌ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ٍٓٓع رَِّظي ٓ  ال
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلظهار
 

 
 ورة األعراف( س 7) 

 
ُرونَ  3 ُرونَ  دََذنَّ نَّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ
6  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
7 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
َم  16 ـَ َٰ َم  ِغَر ـَ َٰ َر َم  ِغ  ـَ َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَر
17  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

ة 22 ٍَ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ةَعيَۡي  بضم الهاء ٍَ
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 بفتح التاء, وضم الراء ََّتۡرُُصٔنَ  َُّتۡرَُصٔنَ  25
27  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

َتُلٔلُٔنَ  28
َ
 ثِٱىَۡفۡعَظةٓءِِۖ خ

ثِٱىَۡفۡعَظةٓءِِۖ 
 َذُلٔلُٔنَ حَ 

ثِٱىَۡفۡعَظةٓءِِۖ 
َتُلٔلُٔنَ 

َ
 خ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة

30  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
 بكسر السين ُجٔنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٔنَ  30
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  32

ِۡل  33 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ۡل يُزِ  ُحَزّ
 جلي

ًۡ صَ  34 ُٓ َصيُ
َ
ًۡ ٝاةَٓء صَ  ةَٓء أ ُٓ ًۡ صَ  َصيُ ُٓ َصيُ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةَٓء أ

ٌٔۡف  35 َٔۡف  َخ  تنويندوف  بفتح الفاء َخ
35  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
37  ََ ََ َكَٰؑ َكَٰفِرِي ََ  فِرِي  باإلمالةرويس:  َكَٰفِرِي

َؽئَُُّة 38
َ
ُدَلٓءِ أ  َهَٰٓ

َهَُٰدَلٓءِ 
 َؾئَُُّةيَ 

َهَُٰدَلٓءِ 
َؽئَُُّة

َ
 أ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة

ًۡ  َٔ َف  38 ِٓ ِ ُٓ  َٔ َف  ةد ِ ًۡ  َٔ َف  ًۡ ةد ِٓ ِ  ويس: بضم الهاءر  ةد
43  ًُ ِٓ ِ ًِ  َُتۡذ ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم َُتۡذ

ۡغَحَٰتِ  47
َ
دِيَۡلةَٓء  دِيَۡلةَٓء أ

 ۡغَحَٰتِ ٝا
دِيَۡلةَٓء 
ۡغَحَٰتِ 

َ
 أ

 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية

ٌٔۡف  49 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
وۡ  50

َ
ةٓءِ أ ٍَ ۡ ةٓءِ  ٱل ٍَ ۡ وۡ  ٔۡ يَ ٱل

َ
ةٓءِ أ ٍَ ۡ  لهمزة الثانية ياًء مفتوحةرويس: بإبداؿ ا ٱل

50  ََ َٰفِرِي َؽ
َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ

 باإلمالةرويس:  ٱىۡ
 د الشينيشدتو  ,فتح ال ينب ُحَغّشِ  ُحۡغِش  54
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗرَّۡمََخ  رَّۡمََخ  56
57  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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نا 57 ُ  بُۡۡشَ ن ن  الشينالباء, مع ضم النوف بدؿ ب اُۡشَ
ّيِخ   57 يۡ  ٌَّ  مع إسكانها الياء بتخفيف خ  ٌَّ
ُرونَ  57 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 الخالصة بالصادروح:  ثَۡػَفحّٗ   َفحّٗ  ثَػۡ   َفحّٗ  ثَػۡ   69

81  ًۡ ًۡ َءٝا إَُُِّس ًۡ  َُُّس  َءإَُُِّس
ل يسهفرويس: بت ,ىمزة مفتوحةبزيادة 
 ) الثانية

َ
ًۡ ۫ىأ  , أما روح: فبالتحقيي(َُِّس

( 
َ
ِ أ ًۡ ن  (َُِّس

84 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
ِ  ِغَرَٰط   86  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
87  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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93  ََ ََ  َكَٰفِرِي ََ  َكَٰؑفِرِي  رويس: باإلمالة َكَٰفِرِي
َِة 96 َِةىََفذَّ  ىََفَذۡع َِة ۡع  رويس: بتشديد التاء ىََفَذۡع
96 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

100 ً ُٓ َغۡجَنَٰ
َ
نََظةُٓء  نََظةُٓء أ

ًوَ  ُٓ  َغۡجَنَٰ
نََظةُٓء 
ً ُٓ َغۡجَنَٰ

َ
 أ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة

101  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

ِِعَ  105 ِِع  ٌَ  إسكاف ياء اإلضافةمطلقًا: ب ٌَ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  107
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  108

111  ّۡ رِۡص
َ
رۡصِ  أ

َ
دوف  وضم الهاء ,بػهمزة ساكنة بعد الجيم ُّ  ٔـۡ أ

 صلة

 إِنَّ جَلَةءَ  جَلَة نَّ َءٝا إِنَّ جَلَة 113
ل يسهرويس: بتف ,ىمزة مفتوحةبزيادة 
 ) الثانية

َ
 ) روح: فبالتحقيي , أما(ََّ ۫ىأ

َ
ِ أ  (ََّ ن

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  117
 وتشديد القاؼ ,بفتح الالـ ُ  لَّ دَيَ  دَيَۡلُ   117

ُِذً 123 ٌَ ُن َءا ۡٔ ُن  فِرَۡع ۡٔ فِرَۡع
ُِذً ٌَ  َءا

ُن  ۡٔ فِرَۡع
ُِذً ٌَ  َءَءا

)مع تحقيي  بزيادة ىمزة استفهاـروح: 
 ءَ ] الثانية(

َ
ًۡ أ ُِذ ٌَ  [ا

133  ًُ ِٓ ُٓ عَ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ يَۡي
134  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
ُخ  137 ٍَ ِ ُخ  ََك ٍَ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ََؗك
140  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 بحذؼ األلف األولى َووََعۡدَُة َوَنََٰعۡدَُة 142
رِِنٓ  143

َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف ِن أ

 (باإلفرادروح: بحذؼ األلف الثانية؛ ) ثِرَِسَٰيَِِت  ثِرَِسََٰؾَِِٰت  َسََٰؾَِِٰت ثِرِ  144
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148  ًۡ ِٓ ِ ًۡ يۡيِ ظَ  ُظيِّي  وتخفيفبفتح الحاء, وإسكاف الالـ,  ِٓ
 الياء

148  ًۡ ِٓ ِدي ۡٓ ُٓ  َح ِدي ۡٓ  بضم الهاء ًۡ َح
149  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  155
َُخ  155

َ
َُخ  َُخ وَ تََظةُٓء   تََظةُٓء  أ

َ
 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة تََظةُٓء  أ

157   ًُ ِٓ ۚٓ  َعيَۡي ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ُٓ ۬   ًُ َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ
158  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
160  ًُ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  161

ۡغفِرۡ  161  رۡ ۡغفَ تُ  جَّ
؛ اء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الفاءتب

وتفخيم الراء جلي؛ واإلخفاء مع ما قبلها 
 جلي

ۚٓ َٰٔـَخِفيٓ  161 ًۡ ۚٓ ذُ َٰٔـَخِفيٓ  ذُِس ًۡ  بضم التاء ُس
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  162
162  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
تِ  163

ۡ
ًۡ دَأ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) ي تِي

ۡ
 بضم الهاء ًۡ دَأ

164  ًَ ِ ًَؙ ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ل
ِذَرةً  164 ۡٓ ِذَرةٌ  ٌَ ۡٓ  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح ٌَ
167  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
169  ًۡ دِِٓ

ۡ
ُٓ  يَأ ِ د

ۡ
ًۡ  ًۡ يَأ دِِٓ

ۡ
 رويس: بضم الهاء يَأ

169 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

172  ًۡ ُٓ َٰ  ُذّرِيََّذ  بكسر التاء والهاء, وزيادة ألف بعد الياء ًۡ ِٓ ذِ ـُذّرِيَّ
 (بالجمع)

175  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
َٔ ذَ  178  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ



 فرش الجزء التاسع                                                                              ف في القراءات العشر للػقرآفالدرر الحسا  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 025      

 

 

184  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
187  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ۚٓ إِنۡ  188 ُٔٓء  ٱلصُّ
 ٓۚ ُٔٓء  ۬  نۡ ٝا ٱلصُّ

 ٓۚ ُٔٓء  نۡ وِ ٱلصُّ
ۚٓ إِنۡ  ُٔٓء  ٱلصُّ

رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, 
 أو إبدالها واواً مكسورة

189  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۬  دُِِظُروِنۦ نِيُدوِنۦ ۬  دُِِظُرونِ  نِيُدونِ  195
196  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

 ـٞ  يۡ ـَ  َطَٰٓهِٞ   201
ت ياء ساكنة اثبإو  والهمزةحذؼ األلف ب

 مكانهما
دًِِٓ 203

ۡ
ُٓ  دَأ ِ د

ۡ
دًِِٓ ًدَأ

ۡ
 رويس: بضم الهاء دَأ

203  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
 

 ( سورة األنفال 8) 
 

2  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
7  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
 بفتح الداؿ ذِيَ ُمۡردَ  ُمۡردِذِيَ  9

ُِل  11 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل َوُيزِ  َوُيَزّ
 جلي

 بضم العين َت ٱلرُّعُ  ٱلرُّۡعَت  12
14  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  باإلمالةرويس:  يَۡؽ
16  ًۡ ِٓ ِ

ّ ل َٔ ًۡ  يُ ِٓ ِ
ّ ل َٔ  من الضم لرويس مستثنىهاء, بكسر ال يُ

18  َُ ِْٔ َٞ  ُم ِْٔ  ؛ واإلخفاء جليبتنوين النوف ُم
 بفتح الداؿ َنۡيدَ  َنۡيدِ  18
18  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 باإلمالةرويس:  ٱىۡ
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َٔ ذَ  19  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
نَّ ٱ 19

َ
َ َوأ َ ِإَونَّ ٱ َّللَّ  بكسر الهمزة َّللَّ

ًۡ ذِي 23 ِٓ  ًۡ ُٓ  بضم الهاء ذِي
31  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
32  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
32  ٍَ وِ ٱلصَّ

َ
ٍَ  ةٓءِ أ ٍَ  ِٔ يَ ةٓءِ ٱلصَّ وِ ٱلصَّ

َ
 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ةٓءِ أ

33  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  ذِي ۚٓ ذِي  بضم الهاء ًۡ
35  ٓۚ ۚٓ َودَػۡؒ َودَۡػِديَحّٗ ۚٓ َودَ  ِديَحّٗ  رويس: باإلشماـ ۡػِديَحّٗ
36  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

ٍِيَ  37 َ ٍَ حِلُ  حِلَ  ّيِ
وكسر  ,وفتح الميم ,بضم الياء األولى

 وتشديد الياء الثانية
َُِّخ  38 َُِّخ  ُش  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗش
ئُنَ  39 ٍَ ۡٓ ة َح ٍَ ِ ة  ث ٍَ ِ ئُنَ تَ ث ٍَ ئُنَ  ٓۡ ٍَ ۡٓ ة َح ٍَ ِ  بالتاء بدؿ الياء رويس: ث
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42  ِ ۡدَوة ُٓ ِ ثِٱىِۡٓ  (ٌٓةً ) ثِٱىۡ  العين بكسر ۡدَوة

بياءين مخففتين األولى مكسورة والثانية  يَ َظـِۧ  َحَّ  42
 مفتوحة

 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  44
58  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
 لسيناوكسر  بدؿ الياء, بالتاء َبَّ صِ َُتۡ َوَل  َوَل ََيَۡصَبَّ  59
 رويس: بفتح الراء, وتشديد الهاء دُۡرُِْجٔنَ  ُجٔنَ ِّْ دُرَ  دُۡرُِْجٔنَ  60
61  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
62  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
فّٗ  66 ۡٓ ۚٓ َؽ فّٗ ُؽ  ة ۡٓ ٓۚ  بضم الضاد ة

66 
ُِِسً  ٌّ فَإِن يَُسَ 

ِةْاَحٞ  ُِِسً دَ فَإِن  ٌّ ٌّ ِةْاَحٞ ُسَ   ؛ واإلخفاء جليبدؿ الياء بالتاء (كن)ي ٌّ

ۥٓ  67 ن يَُسَٔن ََلُ
َ
ن  أ

َ
 ؛ واإلخفاء جليبالتاء بدؿ الياء ُسَٔن ََلُۥدَ أ

68  ًۡ َخۡذُت
َ
ًۡ  أ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  أ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: ًۡ أ

 
 ( سورة التوبة 9) 

 
2  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 اإلمالةبرويس:  ٱىۡ

َٔ ذَ  3  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
4  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
حَ  12 ٍَّ ِ ن

َ
  أ

َ
حَ ۫ىأ حَ  ٍَّ ٍَّ ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

14  ًۡ ُْ  َوُيۡخزِِْ ًۡ  ًۡ َوُيۡخزِ  رويس: بضم الهاء َوُيۡخزِِْ
14  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
َسَِٰضدَ  17  (اإلفراد)ب بإسكاف السين, وحذؼ األلف دَ ضِ َمصۡ  ٌَ



 فرش الجزء العاشر                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 028      

 

 

ۡوحِلَةَٓء إِنِ  23
َ
ۡوحِلَةَٓء  أ

َ
ۡوحِلَةَٓء إِنِ  نِ ٝاأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

26  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

ۚٓ إِنَّ  28 ۚٓ  َطةَٓء ۚٓ إِنَّ  نَّ ٝاَطةَٓء  انيةرويس: بتسهيل الهمزة الث َطةَٓء
ـٔنَ يَُضَٰ  ٔنَ  ُٔ يَُضَِٰه  30  وحذؼ الهمزة ,بضم الهاء ُٓ
31  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
33  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
36  ََّ ِٓ ُٓ  ذِي  سكتال بهاء :قفاً و بضم الهاء؛ و  َؙؙّ ذِي
 كسر الضادب يُِؾوُّ  يَُؾوُّ  37

37   ًۡ ۡعَؿَٰيِِٓ
َ
ُٔٓء أ ُٔٓء  ُش ُش

ًۡ  وَ  ِٓ  ۡعَؿَٰيِ
ُٔٓء  ُش

  ًۡ ِٓ ۡعَؿَٰيِ
َ
 أ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة

37  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  38
حُ  40 ٍَ ِ حَ  َوََك ٍَ ِ  بفتح التاء َوََك
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  40
42  ًُ ِٓ  بضم الهاء ًُ ُٓ َعيَيۡ  َعيَۡي
43  ًَ ِ ًَؙ ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ل
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  كِؒيَو وَ  رِيَو وَ  46
49  ِ ََ ث َٰفِرِي َؽ

ِ  ٱىۡ ََ ث َٰؑفِرِي َؽ
ِ  ٱىۡ ََ ث َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
51  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

َخَلّٗ  57 دَّ بفتح الميم, وإسكاف الداؿ؛ وال تخفى  ۡدَخَلّٗ ٌَ  ٌُ
 لقلةالق

ٍُِزكَ  58 ٍُ  يَيۡ  بضم الميم ُزكَ يَيۡ
61  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

َل  64 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  دَُزَل  ُتَزَّ
 جلي
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64  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
66   ُۡٓ  وفتح الفاء بدؿ النوف, بياء مضمومة َٓۡ  حُ  جَّ
ۡب  66 ّذِ َٓ ۡب  ُج َٓذَّ  فتح الذاؿو  بدؿ النوف, ضمومةبتاء م ُت
ةٓنَِفَۢة 66 ةٓنَِفُۢ ـَ  بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح ـَ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  68
70  ًۡ دِِٓ

ۡ
ُٓ  يَأ ِ د

ۡ
ًۡ  ًۡ يَأ دِِٓ

ۡ
 رويس: بضم الهاء يَأ

72  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
73  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ
ٍُِزونَ  79 ٍُ يَ  يَيۡ  بضم الميم ُزونَ يۡ
ثَدّٗ  83

َ
ِِعَ خ ا   ا ٌَ ِِعَ َعُدوًّ ِِع  ٌَ ثَدّٗ  ٌَ

َ
ا  ۬   اخ ِِع َعُدوًّ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَ

ُرونَ  90 ّذِ َٓ ٍُ ۡ ِذُرونَ  ٱل ۡٓ ٍُ ۡ  بإسكاف العين, وتخفيف الذاؿ ٱل
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94  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ ۚٓ إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ
95  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  ءبضم الها ًۡ إحَِلۡ
98  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
َُػةرِ  100

َ
َُػةرُ  َوٱۡۡل

َ
 بضم الراء؛ وتفخيم الراء جلي َوٱۡۡل

102  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ
ً َودَُزّكِيًِٓ 103 ُٓ  بضم الهاء َودَُزّكِي
103   ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  َعيَۡي

دََم  103 َٰٔ َٰ  َغيَ ـَ ِ َغيَ كسر او مفتوحة قبل األلف, و بإثبات و  َم د
 ؛ )بالجمع(التاء

104  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

نَ  106 ۡٔ ؛ وال يخفى أف همزة مضمومة بعد الجيمب نَ ٔ ٔـُ ُمرۡصَ  ُمرَۡص
 الواو تصبح مدية

106   ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  َعيَۡي
ن 110

َ
ٓ أ ن إِلَّ

َ
َٰ : تظجّ ) إَِل أ َٰ ِ ن إ

َ
 ف الالـ, على أنها حرؼ جربتخفي (أ

111  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بدؿ الياء األولى بالتاء زِيأُ دَ  يَزِيأُ  117
117  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ رَ  رَُءوٞف  117
118  ًۡ ِٓ ُٓ  (اثلَلزح) َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
118  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
122  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
 بالتاء بدؿ الياء َرۡونَ دَ  يََرۡونَ  126
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ رَ  رَُءوٞف  128
129   َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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 ( سورة يونس 10) 
 

بكسر السين, وحذؼ األلف, وإسكاف  ۡعرٞ لَصِ  ىََسَِٰعرٞ  2
 الحاء

ُرونَ  3 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
5  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
9  ًۡ ِٓ ِدي ۡٓ ُٓ  َح ِدي ۡٓ  بضم الهاء ًۡ َح
9  ًُ ِٓ ِ ًِ  َُتۡذ ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم َُتۡذ

 َِضَٰ ىَلَ  ىَُلِِضَ  11
بفتح القاؼ والضاد, وألف بدؿ الياء, 

وصالً بمقدار  وال يخفى المد المنفصل
 حركتين حسب مذىبو

11  ِٓ ُٓ  ًۡ إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
11   ًۡ ُٓ َصيُ

َ
َصيَ  أ

َ
ًۡ  أ  بفتح الالـ ُٓ

15  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

15   َّ َٰ ِ َؙّ   إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
ُهُرونَ  21 ٍۡ ُهُرونَ  َت ٍۡ ُهُرونَ حَ  َت  روح: بالياء بدؿ التاء ٍۡ
22  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
َتَٰ َ  23 َتَٰ ُ  ٌَّ  العين ضمب ٌَّ

25  َٰ َٰ ِ  يََظةُٓء إ
َٰ ٝايََظةُٓء  َٰ  ۬ 
َٰ  َىَٰ وِ يََظةُٓء  َٰ ِ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء إ

 أو إبدالها واواً مكسورة

ِ  ِغَرَٰط   25  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
27  ّٓٗ  ؛ وال تخفى القلقلةبإسكاف الطاء ةّٗٓ كِفۡ  ةكَِف
ُخ  33 ٍَ ِ ُخ  ََك ٍَ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ََؗك
 رويس: باإلشماـ دَۡػِديقَ  ِديقَ دَػۡؒ دَۡػِديقَ  37
39  ًۡ دِِٓ

ۡ
ُٓ  يَأ ِ د

ۡ
ًۡ  ًۡ يَأ دِِٓ

ۡ
 رويس: بضم الهاء يَأ
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45  ًۡ ُْ ًۡ  ََيُۡۡشُ ُْ  بالنوف بدؿ الياء ََنُۡۡشُ
49  ًۡ ُٓ َصيُ

َ
ًۡ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ ُٓ ًۡ  َصيُ ُٓ َصيُ

َ
 سهيل الهمزة الثانيةرويس: بت َصةَٓء أ

 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  52
53  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
56  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُٓٔنَ  56  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
58  ْ ٔا ْ ذَ فَيۡ  فَيَۡيۡفرَُظ ٔا ْ  ۡفرَُظ ٔا  رويس: بالتاء بدؿ الياء فَيَۡيۡفرَُظ
58  ُْ َٔ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُٓٔنَ  58 ٍَ ُٓٔنَ ََتۡ  ََيۡ ُٓٔنَ  ٍَ ٍَ  رويس: بالتاء بدؿ الياء ََيۡ
ۡغَغَر   61

َ
ۡزَۡبَ  أ

َ
ۡغَغرُ  أ

َ
ۡزَۡبُ  ۬  أ

َ
 (فيهما)ضم الراء ب أ

ٌٔۡف  62 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
62  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

64  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
65  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ۚٓ إِن 66 ََكَٓء ۚٓ  َُشَ ََكَٓء ۚٓ إِن نٝاَُشَ ََكَٓء  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َُشَ
67  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
68  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
71  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

71  ْ ٔٓا ُٓ ِۡمِ
َ
ْ فَٱِۡمَ  فَأ ٔا ِۡمِ  ُٓ

َ
ْ فَأ ٔا رويس: بهمزة وصل بدؿ القطع, وفتح  ُٓ

 الميم
71  ًۡ ََكَٓءُز ََكٓءُ  َوَُشَ ًۡ َوَُشَ  بضم الهمزة ُز
71  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة دُِِظُروِنۦ دُِِظُرونِ  71
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ۡصرَِي إِلَّ  72
َ
ۡصرِي أ

َ
 إِلَّ  أ

وال يخفى ؛ مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة
وصالً بمقدار حركتين المنفصل  المد

 حسب مذىبو

86  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

88  ْ ٔا ْ حِلَ  حِلُِؾيُّ ٔا  بفتح الياء ِؾيُّ

يَم  92 َِّضِ ؛ , وتخفيف الجيمالثانية بإسكاف النوف ُُِِضيَم  ُج
 واإلخفاء جلي

96  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  م الهاءبض ًۡ َعيَۡي

ُخ  96 ٍَ ِ ُخ  ََك ٍَ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ََؗك

َِّدِ  103 بإسكاف النوف الثانية, وتخفيف الجيم؛  ُُِِد  ُج
 واإلخفاء جلي

بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصالً  ُُِِشۦ ُُِشِ  103
 للتخلص من التقاء الساكنين

107   َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
109  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

 
 

 ( سورة ىود 11) 
 

4  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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7  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ًۡ يَ  8 ِٓ تِي

ۡ
ُٓ يَ  أ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًۡ أ

14  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
15  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
20  َٓ َّٓ  ُ  يَُضَٰ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف ُ  يَُؾ
ُرونَ  24 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
25  ًۡ   إَِّنِ ىَُس

َ
ًۡ خ  بفتح الهمزة َّنِ ىَُس

َِيۡخ  28 ٍّ ُٓ َٓ  َذ  وتخفيف الميم ,بفتح العين ٍَِيۡخ َذ

ۡصرَِي إِلَّ  29
َ
ۡصرِي أ

َ
 إِلَّ  أ

؛ وال يخفى مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة
وصالً بمقدار حركتين لمنفصل ا المد

 حسب مذىبو
ُرونَ  30 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
34  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُٓٔنَ  34  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
َِلَّ  35 َٓ َِلَؙّ َذ َٓ  سكتال بهاء :قفاً و  َذ
ۡمُرَُة 40

َ
مۡ  ۡمُرَُةٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ُرَُةَصةَٓء أ

40   
 التنوين بكسر الالـ دوف َزوَۡصۡيِ  ُُكِّ  َزوَۡصۡيِ  ُُكّ

ةََمۡؑر 41 َٓ َٰ ةرَ َُمۡ  ى َٓ َٰ  وترؾ اإلمالة ,بضم الميم ى
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوِهَ  َوِهَ  42
َُٰجَِنَّ  42 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي
42  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ ٱىۡ  ٱىۡ َٰؑفِرِي ََ  َؽ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

44 
 ۬  (ٌٓةً ) َورِيَو 

 وَِديَؼ 
 يَو  َوكِؒ
 يَؼ وَغِؒ

 َورِيَو  
 وَِديَؼ 

 باإلشماـ رويس:
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كۡيِِِع  44
َ
ةُٓء أ ٍَ ََٰص ةُٓء  َوَي ٍَ ََٰص َوَي

 كۡيِِِع وَ 
ةُٓء  ٍَ ََٰص َوَي
كۡيِِِع 

َ
 أ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة

ٌو  46 ٍَ ٍِ  َخ  بكسر الميم, وفتح الالـ من غير تنوين َو َع
 بفتح الراء َدۡيَ  َدۡيُ  46
َِ  َٔ تَۡس  46 ۦ َٔ تَۡس  يۡ َِ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يۡ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  48

ۡصرَِي إِلَّ  51
َ
ۡصرِي أ

َ
 إِلَّ  أ

؛ وال يخفى مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة
بمقدار حركتين وصالً المنفصل  المد

 حسب مذىبو
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦدُِِظُرونِ  دُِِظُرونِ  55
56  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِ  ِغَرَٰط   56  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
ۡمُرَُة 58

َ
ۡمُرَُة ۡمُرَُةٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء أ

61  ُْ َٔ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ۡمُرَُةصَ  66

َ
ۡمُرَُةصَ  ۡمُرَُةٝاَصةَٓء  ةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةَٓء أ

66  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َوَرآءِ إِۡشَحَٰقَ  ۡشَحَٰقَ ٝاَوَرآءِ  َوَرآءِ إِۡشَحَٰقَ  71
ُلَٔب  71 ۡٓ ُلُٔب  َح ۡٓ  بضم الباء َح

ۡييََِتَٰٓ  72 َٔ َٰ ۡييََِتَٰٓ  َي َٔ َٰ ۡييََِتَٰ  َؙي َٔ َٰ  َي
, مع المد سكتال بهاء :قفاً و رويس: 

المشبع في األلف ألنها مد الـز كلمي 
 مخفف

ِلُ  72
َ
ِلُ  َءٝاِلُ  َءأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗرَّۡمَُخ  رَّۡمَُخ  73
 صَ  76

َ
ۡمرُ صَ  ۡمرُ ٝاَصةَٓء  ۡمرُ ةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةَٓء أ

76  ًۡ ِٓ ُٓ  َءاتِي  بضم الهاء ًۡ َءاتِي
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ءَ  77 ءَ  ٓيءَ ِشـؒ ِِسٓ  باإلشماـرويس:  ِِسٓ
78  ََّ ُْ  َّ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙُْ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َُّتُۡزوِنۦ َُّتُۡزونِ  78
ۡمُرَُة 82

َ
ۡمُرَُة ۡمُرَُةٝا َصةٓءَ  َصةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء أ

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  83
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗثَلِيَُّخ  ثَلِيَُّخ  86
دَُم  87 َٰٔ َغيَ

َ
َٰدَُم  أ ـَ َغيَ

َ
 )بالجمع( بإثبات واو مفتوحة قبل األلف أ

ْ  إََُِّم  87 ُدا  نََشَٰٓ
  ْ ُدا  ۬  ََُّم ٝانََشَٰٓ
  ْ ُدا  ََُّم وِ نََشَٰٓ

ْ  إََُِّم  ُدا  نََشَٰٓ
رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, 

 أو إبدالها واواً مكسورة

ٔهُ  92 ٍُ َۡذُت ٔهُ  َوٱَّتَّ ٍُ َۡذُت َذتُّ  َوٱَّتَّ ٔهُ َوٱَّتَّ  روح: بإدغاـ الذاؿ في التاء ٍُ
93  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ۡمُرَُة 94

َ
ۡمُرَُة ۡمُرَُةٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء أ

ۡمرُ صَ  101
َ
ۡمرُ صَ  ۡمرُ ٝاَصةَٓء  ةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةَٓء أ

 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوِهَ  َوِهَ  102
تِ  105

ۡ
تِ  يَأ

ۡ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦيَأ

108  ْ ْ شَ  ُشُِٓدوا  بفتح السين ُِٓدوا
111  ٍَّ َّ ٍَ  ةل َّ  بتخفيف الميم ةل
 بفتح الياء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ يَ  يُرَۡص ُ  123

 
 ( سورة يوسف 12) 

 
ثَخِ  4

َ
د ثَخِ  َيَٰٓ

َ
َٰد  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗي

َُٰجَِنَّ  5 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗغَيََٰجخِ  َغَيََٰجِخ  10
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 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗغَيََٰجخِ  ِخ َغَيَٰجَ  15

ىَٰ  19 َٰ  َيَٰبُۡۡشَ بزيادة ياء إضافة مفتوحة وصاًل, ساكنة  يَ  َيَٰبُۡظَر
 وقفاً 

23  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ۥ 24 ُّ ۚٓ إَُِّ ۚٓ  َوٱىَۡفۡعَظةَٓء َوٱىَۡفۡعَظةَٓء
ۥٝا ُّ َُّ 

 ٓۚ َوٱىَۡفۡعَظةَٓء
ۥ ُّ  إَُِّ

 يةرويس: بتسهيل الهمزة الثان

ۡخيَِػيَ  24 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  بكسر الالـ الثانية ِػيَ ٱل
َٔ ۬   ِهَ  26 ُْ ُْ  ؙِهَ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو
27  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ُت  30

َ
ُت  ٱۡمَرأ

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗٱۡمَرأ

31 
  ََّ ۡهرِِْ ٍَ ِ ََّ   ث ِٓ  إحَِلۡ
  ََّ ُٓ َ ََّ   ل ُٓ ِۡ ِ ٌّ 
  ََّ ِٓ ََّ ۬   َعيَۡي ُٓ يِۡدَح

َ
 خ

 َّ ۡهرِِْ ٍَ ِ َّ  ۬  ؙث ُٓ َّ  ۬  ؙإحَِلۡ ُٓ َ  ۬  ؙل
 َّ ُٓ ِۡ ِ ٌؙّ  ۬  َّ ُٓ َّ ۬   ؙ  َعيَۡي ُٓ يِۡدَح

َ
 ؙخ

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 )إليهن + عليهن(في 

33  َُ ۡض َُ  ٱلّصِ ۡض  ٱلصَّ

وىو مصدر أريد بو )بفتح السين؛ 
الحبس, أي حبسهم إياي في السجن 

إلي, أما قراءة حفص فيراد بها أحب 
 (المكاف

33 
  َّ َٰ ِ ََّ   إ ُْ  َنۡيَد

 ََّ ِٓ  إحَِلۡ
َؙّ َٰ ِ َؙّ   إ ُْ ُٓ  ۬  َنۡيَد بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و  َؙّإحَِلۡ

 ليهن(إفي )

34  ٓۚ ََّ ُْ َٔ  َنۡيَد ُْ   ۬  ٓۚ َّ ُْ َؙٔ َنۡيَد ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ۬  
ۡرَبةبٞ  39

َ
ۡرَبةبٞ ءَ  َءٝاۡرَبةبٞ  َءأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

43  ََّ ُٓ ُزيُ
ۡ
َّ  يَأ ُٓ ُزيُ

ۡ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙيَأ

ۡذُذِٔن  43
َ
 أ
ُ
ََل ٍَ ۡ   ٱل

ُ
ََل ٍَ ۡ ٱل

ۡذُذِٔن  ۡذُذِٔن وَ 
َ
 أ
ُ
ََل ٍَ ۡ  رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ٱل

رِۡشئُنِ  45
َ
رِۡشئُِنۦ فَأ

َ
 كنةمطلقًا: بإثبات ياء زائدة سا  فَأ



 فرش الجزء الثاني عشر                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 يظاآل

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 038      

 

 

46  ََّ ُٓ ُزيُ
ۡ
َّ  يَأ ُٓ ُزيُ

ۡ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙيَأ

ثّٗ  47
َ
  ةَدخ

ۡ
 بإسكاف الهمزة ةثّٗ َدخ

48  ََّ ُٓ َ َؙّ ل ُٓ َ  سكتال بهاء :قفاً و  ل
50   ٓۚ ََّ ُٓ يِۡدَح

َ
ََّ  خ ۚٓ   ثَِسۡيِدِْ َّ ُٓ يِۡدَح

َ
َؙّ خ  سكتال بهاء :قفاً و  ثَِسۡيِدِْ

ُت  51
َ
ُت  ٱۡمَرأ

َ
 المؤن  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء ؗٱۡمَرأ
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ٔٓءِ إِلَّ  53 ٔٓءِ  ثِٱلصُّ ٔٓءِ إِلَّ  لَّ ٝاثِٱلصُّ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ثِٱلصُّ
َٔةُ وَصَ  58 َٔةُ ٝاةَٓء وَصَ  ةَٓء إِۡخ َٔةُ وَصَ  ۡخ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةَٓء إِۡخ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَتۡلَرُبٔنِ  َتۡلَرُبٔنِ  60
ِِّ ىِفِ  62  ؿ النوف تاءابدإو  ,بحذؼ األلف ِّ ذِ ىِفِۡذحَ  ۡذَيَِٰ
63  ًۡ ِٓ بِي

َ
ُٓ  أ بِي

َ
 بضم الهاء ًۡ أ

وإسكاف  ,وحذؼ األلف ,بكسر الحاء ة  ظّٗ فۡ ظِ  ة  َحَٰفِظّٗ  64
 الفاء

64  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
65  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
َٰ دُۡددُٔنِ  66 َٰ دُۡددُ  َظِتَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦٔنِ َظِتَّ
ََٰجِِنَّ  67 ََٰجِِنَّ  َي  سكتال بهاء :قفاً و  َؙي
71 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
َٔ ذَ  75  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
ِخيِّ  76

َ
ِخيِّ  يِّ َُيِ وََِعٓءِ  (ٌٓةً ) وََِعٓءِ أ

َ
 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة وََِعٓءِ أ

َّظَ  َُۡرَذُ    76 َّظَ  ۡرَذُ   يَ  ةُٓء  ن  بالياء بدؿ النوف ةُٓء  ي
 تنوينبالكسر دوف  َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   76
80  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
83  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

َشَفَٰ  84
َ
أ َشَفَٰٓ  َيَٰٓ

َ
َٰأ َشَفَٰ  َؙي

َ
َٰأ  َي

, مع المد سكتال بهاء :قفاً و رويس: 
في األلف ألنها مد الـز كلمي  المشبع

 مخفف
َٔ ذَ  84  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
ََٰجِِنَّ  87 ََٰجِِنَّ  َي  سكتال بهاء :قفاً و  َؙي
ءََُِّم  90

َ
۬ أ

َ
ءََُِّم  ََُّم أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ
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92  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ُِِّدونِ  94 ُِِّدوِنۦ ُتَف  بات ياء زائدة ساكنةمطلقًا: بإث ُتَف
98  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ثَخِ  100

َ
د ثَخِ  َيَٰٓ

َ
َٰد  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗي

ۥيَظَ  100 ُّ ۚٓ إَُِّ  ةُٓء
ۚٓ يَظَ  ۥٝاةُٓء ُّ َُّ  ۬ 
ۚٓ يَظَ  ۥوِ ةُٓء ُّ ۥيَظَ  َُّ ُّ ۚٓ إَُِّ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ةُٓء

 أو إبدالها واواً مكسورة

100  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
102  ًۡ يِۡٓ ُٓ  َلَ ۡح  بضم الهاء ًۡ َلَ
104  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

يَِّ 105
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء َحَٰ ئُ ِحٓ ُُّٔ 109
 اءبدؿ الي بعدىا

109 ًِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًإحَِلۡ
110  ْ ْ ُنذِّ  ُنِذثُٔا  الذاؿ بتشديد ثُٔا
 رويس: باإلشماـ دَۡػِديقَ  ِديقَ دَػۡؒ دَۡػِديقَ  111

 
 سورة الرعد(  13) 

 
3  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 وتشديد الشين ,بفتح ال ين ُحَغِشّ  ُحۡغِش  3
ءَِذا 5

َ
۬ أ

َ
ءَِذا َذاأ

َ
 ويس: بتسهيل الهمزة الثانيةر  أ

ءَُِّة 5
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 
6  ًُ ِٓ ًِ  َرۡجيِ ِٓ  وصاًل: بكسر الميم َرۡجيِ
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ةلِ  9 َٓ َذ ٍُ ۡ ةلِ  ٱل َٓ َذ ٍُ ۡ  ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦٱل
10  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
12  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
13  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
14  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
14  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 باإلمالةرويس:  ٱىۡ

َۡذدًُ 16 فَٱَّتَّ
َ
َۡذدًُ أ فَٱَّتَّ

َ
َذدُّ  أ فَٱَّتَّ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: ًأ

16  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ

16  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ٔكُِدونَ  17  بالتاء بدؿ الياء ٔكُِدونَ دُ  يُ
18  ًُ ًِ  لَِرّبِِٓ  وصاًل: بكسر الميم لَِرّبِِٓ
19  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
23 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

30  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
30  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
َذةبِ  30 َذةِبۦ ٌَ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٌَ
32   ًۡ ُٓ َخۡذُت

َ
ًۡ   أ ُٓ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  أ

َ
ًۡ  أ  بإدغاـ الذاؿ في التاءروح:  ُٓ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ِعَلةِبۦ ِعَلةبِ  32
33  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
35  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ةِبۦ َٔ َم  ةبِ  َٔ َم  36
41  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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 سورة إبراىيم(  14) 
 

ِ  ِغَرَٰطِ  1  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 

2  ِ  ٱَّللَّ
ِ : وغَلً   ٱَّللَّ
ُ : اثذداءً  ِ  ٱَّللَّ رويس: وصالً في ىذا اللفظ بما قبلو:  ٱَّللَّ

 الهاء ضمأما ابتداًء: فببكسر الهاء, 

ََ ىِّ  2 َٰفِرِي َؽ
َٰؑىِّ  يۡ ََ يَۡؽ ََ ىِّ  فِرِي َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة يۡ
4  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
13  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
 ساكنةمطلقًا: بإثبات ياء زائدة  وَِخيِدۦ وَِخيدِ  14
17  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
18  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
22  َ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِٰ َعيَۡيُسً َعيَۡيُسً ِٰ
ِۡصِِخَّ  22 ٍُ ِ ِۡصِِخَؙّ ث ٍُ ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ث
ٔنِ  22 ٍُ ۡكُذ َۡشَ

َ
ِٔنۦ أ ٍُ ۡكُذ َۡشَ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة أ

27  َ ًۡ  ٢٧َظةُٓء ي َ ل
َ
 ۞خ

 ٢٧يََظةُٓء 
ًۡ وَ ۞ َ  ل

 ٢٧يََظةُٓء 
 ًۡ َ ل
َ
 ۞خ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة

َخ  28 ٍَ ۡٓ ِ َخ  ُ ٍَ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗ
30  ْ ٔا ُِؾيُّ َ  حّلِ ْ حّلِ ٔا ْ  ِؾيُّ ٔا ُِؾيُّ  بفتح الياءرويس:  حّلِ

31  ََ ِي ىَِِّٓجةدَِي  ىَِِّٓجةدَِي ٱَّلَّ
ََ ٱ ِي  َّلَّ

 ىَِِّٓجةدِي
 ََ ِي  ٱَّلَّ

ثبت وقفاً, بإسكاف الياء, فتروح: 
 حذؼ وصالً اللتقاء الساكنينوت

 بفتح العين دوف تنوين َبۡي َ  َبۡي ٞ  31
 بفتح الالـ الثانية دوف تنوين ِخَؾََٰو  ِخَؾٌَٰو  31
َخ  34 ٍَ ۡٓ ِ َخ  ُ ٍَ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗ
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوبَِِنَّ  َوبَِِنَّ  35
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36  ََّ ُٓ َؙّ إِجَّ ُٓ  سكتال بهاء :قفاً و  إِجَّ
37  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ُدََعٓءِۦ ُدََعٓءِ  40
يَّ  41 َِٰلَ ـَ ّيؙ َوىِ َِٰلَ ـَ  سكتال بهاء :قفاً و  َوىِ
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  42
43  ِٓ ُٓ  ًۡ إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
44  ًُ ِٓ تِي

ۡ
ُٓ  يَأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًُ يَأ

 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  47
52  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
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 سورة الحجر(  15) 
 

ة 2 ٍَ َب بَّ  رُّ ةرُّ  بتشديد الباء ٍَ

3  ًُ ِٓ ُٓ  َوُييِۡٓ ًِ  ًُ َوُييِۡٓ ِٓ مطلقًا, روح:  الثانية رويس: بضم الهاء َوُييِۡٓ
 بكسر الميم وصالً 

ُِل  8 ة ُجَزّ ة  ٌَ فتح و بدؿ النوف األولى, بتاء مفتوحة  ُل َزَّ تَ ٌَ
 مع بقاء التشديد زايال

َلَٰٓهَِهحَ  8 ٍَ ۡ َلَٰٓهَِهحُ  ٱل ٍَ ۡ  بضم التاء ٱل
11 ًِٓ تِي

ۡ
ُٓ  يَأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًيَأ

14 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

25  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ۡخيَِػيَ  40 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل
ِ  ِغَرٌَٰط  41  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرٌَٰط  َرٌَٰط غ 

41  ًٌ َّ ُمۡصَذلِي ّٞ  لََعَ ًٌ ٌُّ  لََعِ بكسر الالـ, وتنوين الياء بالضم؛  ۡصَذلِي
 واإلدغاـ جلي

42  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

50  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
54  ًَ ِ ًَ  فَج ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙفَج
َُِؿ  56  بكسر النوف ُؿ َحۡلِِ  َحۡل

59  ًۡ ُْ ٔ َِضُّ ٍُ َ ًۡ  ل ُْ ُِضٔ ٍُ َ  ؛وتخفيف الجيم ,ف النوفاسكإب ل
 واإلخفاء جلي

 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء َءاَل  اَل َصةَٓء ۬ َصةَٓء َءاَل  61
ُو وَصَ  67 ْۡ ُو ٝاةَٓء وَصَ  ةَٓء أَ ُو وَصَ  ْۡ ْۡ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةَٓء أَ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َتۡفَؾُعِٔنۦ َتۡفَؾُعٔنِ  68
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َُّتُۡزوِنۦ َُّتُۡزونِ  69
74  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
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86  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
88  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

 رويس: باإلشماـ فَٱۡغَدعۡ  َدعۡ فَٱغۡؒ فَٱۡغَدعۡ  94
 

 سورة النحل(  16) 
 

ُِل  2  ُل َزَّ تَ  ُل يُزِ  ُحَزّ
روح: بتاء بدؿ الياء, وفتح الزاي, 

بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ رويس: 
 واإلخفاء جلي

َلَٰٓهَِهحَ  2 ٍَ ۡ َلَٰٓهَِهحَ  ٱل ٍَ ۡ َلَٰٓهَِهحُ  ٱل ٍَ ۡ  : بضم التاءروح ٱل
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦفَٱتَُّلٔنِ  فَٱتَُّلٔنِ  2
4  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  7
 رويس: باإلشماـ كَۡػدُ  دُ كَػۡؒ كَۡػدُ  9
10  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بفتح الميم َوٱجلُُّضٔمَ  َوٱجلُُّضٔمُ  12
َرَُٰتن مُ  12 َرَٰت   َصخَّ  بدؿ تنوين الضم بتنوين الكسر ُمَصخَّ
14  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ُرونَ  17 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  24
26  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
27  ًۡ ِٓ ۚٓ  ُُيۡزِي ًۡ ِٓ ُٓ  ۬  ذِي ُٓ  ًۡ ُُيۡزِي ۚٓ ۬  ذِي  بضم الهاء ًۡ
27  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  كِؒيَو وَ  رِيَو وَ  30
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ِٓۡدي 37 دَ َل حُ  َل َح  يَٰ ٓۡ

بضم الياء, وفتح الداؿ, وألف بعدىا 
والتقدير: من أضلو اهلل ال  ؛بدؿ الياء

 يهديو أحد, فاسم اهلل تعالى اسم "إف" و
 "يضل" الخبر

ِحٓ  43 وألف , فتح الحاءبدؿ النوف, و بالياء  ئَُحَٰ  ُُّٔ
 بعدىا بدؿ الياء

43   ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ  إحَِلۡ
44  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
45  ًُ ِٓ ِ ًِ  ث ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم ث
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  47

48  ْ ْ َذَفيَّ تَ  َحَذَفيَُّدا ؛ واإلخفاء مع ما بالتاء بدؿ الياء األولى ُدا
 قبلها جلي

51  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُجٔنِ  51 َْ ُجٔنِ  فَٱۡر َْ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦفَٱۡر
58  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
60  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ًۡ صَ  61 ُٓ َصيُ

َ
ًۡ صَ ٝاةَٓء صَ  ةَٓء أ ُٓ ًۡ صَ  يُ ُٓ َصيُ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةَٓء أ

َٔ ذَ  63  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
ُّۡصلِيُسً 66 َّ  ن  بفتح النوف ۡصلِيُسًن
 رويس: بالتاء بدؿ الياء ََيَۡعُدونَ  َعُدونَ ََتۡ  ََيَۡعُدونَ  71

َو ىَُسً 72 َٓ  (ٌٓةً ) َص
َو ىَُسً َٓ  َص

َٓو ىَّ  َو ىَُسً ُسًَص َٓ  الـفي ال الـالبإدغاـ رويس بخلف عنو:  َص

ٍَخِ  72 ۡٓ ِ ٍَخِ  َوبِِ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗوبِِ
َٔ ذَ  75  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
76  َٔ ُْ َٔ ۬   (ٌٓةً ) َو ُْ  ُْ َؙٔ َؙٔ َو ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ۬  
ِ  ِغَرَٰط   76  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
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77  َٔ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙُْٔ  ُْ

َو ىَُسًوَ  78 َٓ  َص

َو وَ  َٓ َص
۬   ىَُسً

َٓو وَ  َص
 ُسًىَّ 

َو وَ  َٓ َص
 ىَُسً

 الـفي ال الـالبإدغاـ رويس بخلف عنو: 

79  ْ ْ دَ  يََرۡوا  بالتاء بدؿ الياء َرۡوا
79  ََّ ُٓ ِصُه ٍۡ َّ  ُح ُٓ ِصُه ٍۡ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙُح

َو ىَُسً 80 َٓ  (ٌٓةً ) َص
َو ىَُسً َٓ  َص

َٓو َو ىَُسً ُسًىَّ  َص َٓ  الـفي ال الـالبإدغاـ رويس بخلف عنو:  َص

80  ًۡ ُِِس ۡٓ َِ  ًۡ ُِِس َٓ  بفتح العين َِ

َو ىَُسً 81 َٓ  (اثلَلزح) َص
َو ىَُسً َٓ  َص

َٓو ىَّ   ُسًَص
َو ىَُسً َٓ  الـفي ال الـالبإدغاـ رويس بخلف عنو:  َص

َخ  83 ٍَ ۡٓ ِ َخ  ُ ٍَ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗ
ًُ إِ  86 ِٓ ُٓ  حَلۡ  بضم الهاء ًُ إحَِلۡ
89 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

ُرونَ  90 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  92
95  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
96  ََّ ََّ  َوجَلَۡضزَِي  بالياء بدؿ النوف األولى َوحَلَۡضزَِي
97  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :اً قفو  َؙٔ َو
104  ًُ ِٓ ِدي ۡٓ ُٓ  َح ِدي ۡٓ  بضم الهاء ًُ َح
ًۡ ذَ  106 ِٓ يَۡي ُٓ ذَ  َٓ يَۡي  بضم الهاء ًۡ َٓ

107  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

َخ  114 ٍَ ۡٓ ِ َخ  ُ ٍَ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗ
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ِ  ِغَرَٰط   121  ؿ الصادبد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
َٔ  ۬   ِهَ  125 ُْ  َٔ ُْ َؙٔ  ؙِهَ  َو ُْ   ۬  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
126  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
127  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

1  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
6  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

8  ِ َٰفِ ل ََ يَۡؽ ِ  رِي َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  9

ۡرِجُ  13 ُِ بياء مفتوحة بدؿ النوف, وضم الراء؛  جُ ۡخرُ يَ وَ  َو
 وتفخيم الراء جلي

َمۡرَُة 16
َ
 بألف بعد الهمزة؛ وال يخفى مد البدؿ َمۡرَُةَءا أ

19  َٔ ُْ ُْ  َو  تسكال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ّف   23

ُ
فَّ  أ

ُ
 بفتح الفاء دوف تنوين أ

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  34
 بضم القاؼ ثِٱىُۡلۡصَفةِس  ثِٱىۡلِۡصَفةِس  35

ۥ 38 ُّ  منونة مربوطة وبعدىا تاء ,بفتح الهمزة َشّحَِبحً  َشّحُِب
 بالفتح بدؿ الهاء

 بالتاء بدؿ الياء ُلٔلُٔنَ تَ  ُلٔلُٔنَ حَ  42
44  ٓۚ ََّ ِٓ ُٓ  ذِي  سكتال بهاء :قفاً و بضم الهاء؛ و  ۚٓ َّ ذِي
ءَِذا 49

َ
۬ أ

َ
ءَِذا َذاأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

ءَُِّة 49
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 
51  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  53
54  ًۡ ِٓ  بضم الهاء ًۡ ُٓ َعيَيۡ  َعيَۡي

57  ًُ ًِ  َرّبِِٓ  وصاًل: بكسر الميم َرّبِِٓ
ۡشُضدُ  61

َ
ۡشُضدُ  َءٝاۡشُضدُ  َءأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

62  َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت لََؙعَ
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62  َِ ۡردَ خَّ
َ
ۦ أ َِ ۡردَ خَّ

َ
 أ

وال مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة؛ 
ر وصالً بمقدا يخفى المد المنفصل

 حركتين حسب مذىبو
64 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

 بإسكاف الجيم؛ وال تخفى القلقلة يَِم َورَصۡ  َورَِصيَِم  64
65  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

 رويس: بالتاء بدؿ الياء ُيۡغرِكَُسًذَ  ۡغرِكَُسًَذذُ  ُيۡغرِكَُسًذَ  69

72 
ۡخَمَٰ 

َ
 أ

ٍَؑ (اىٍٔؽ  اۡلول) ۡخ
َ
 إلمالةبا يَٰ ـأ

َٔ ذَ  72  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
74  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ

ُِل  82 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َوُُزُِل  َوُجَزّ
 جلي

82  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
84  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بإسكاف السين ًفةنِصۡ  نَِصًفة 92

93  ِ بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  دُزَِل  َل ُتَزّ
 جلي

95 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

َٔ ذَ  97  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
َذدِِۖ  97 ۡٓ ٍُ ۡ َذِدۦ   ٱل ۡٓ ٍُ ۡ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱل
ءَِذا 98

َ
۬ أ

َ
ءَِذا َذاأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

ءَُِّة 98
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة َُّةإِ  أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 

ُدَلٓءِ إِلَّ  102 رويس: بين الكلمتين: بتسهيل الهمزة  َهَُٰدَلٓءِ إِلَّ  لَّ ٝاَهَُٰدَلٓءِ  َهَٰٓ
 الثانية
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107  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

110  ْ ٔا وِ ٱۡدُع
َ
وُ  أ

َ
ْ  أ ٔا  اكنين بالضمتخلص من التقاء الس ٱۡدُع

ِ * دَۡسجَِينا  111 ِ  ۔  دَۡسجَِيا ِمۡسِب ٱَّللَّ ُد َّلِلَّ ٍۡ  ٱۡۡلَ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب  
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 سورة الكيف(  18) 

 

ََٔصة   1 ٍّٗ  ١  ِع ِ َٔصّٗ  ةَرّي ٍّٗ  ١ ةِع ِ  واإلخفاء جلي ت؛بترؾ السك وصاًل: ةَرّي
15 ًِٓ ً َعيَۡي ُٓ  بضم الهاء َعيَۡي

ََٰورُ  17  دَّۡزَورُّ  دََّز
وتشديد  ,وحذؼ األلف ,بإسكاف الزاي

الراء, فهي على وزف ) تْفَعلُّ (, وتشبو 
 قولنا ) تْحػَمػرُّ (

َٔ ذَ  17  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
َذدِِۖ  17 ۡٓ ٍُ ۡ َذِدۦ   ٱل ۡٓ ٍُ ۡ  زائدة ساكنةمطلقًا: بإثبات ياء  ٱل
18  ًۡ ُٓ ًۡ  َوَُتَۡصُج ُٓ  بكسر السين َوَُتِۡصُج
18  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

 بضم العين ةرُُعجّٗ  ةرُۡعجّٗ  18
19  ًۡ رِكُِس َٔ ِ ًۡ  ث رِكُِس َٔ ِ ًۡ  ث ۡركُِس َٔ ِ  بإسكاف الراء, وتفخيم الراء جليروح:  ث
21  ًۡ ِٓ ُٓ  (اثلَلزح) َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

22  ِٓ ًۡ  (ٌٓةً ) ًۡ ذِي ُٓ  بضم الهاء ذِي
24  َِ ِديَ ۡٓ ۦ َح َِ ِديَ ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َح
31  ًُ ِٓ ِ ًِ  َُتۡذ ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم َُتۡذ
34  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
35  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
37  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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َِّة   38 َِٰه َِّة لَّ َِٰه َِّة   لَّ َِٰه  رويس: مطلقًا: بإثبات األلف الثانية لَّ
38  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة إِن دََرِنۦ إِن دََرنِ  39
ۦيُ  ۡدتَِيِ يُ  40  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۡدتَِيِ
رِهِۦ 42 ٍَ رِهِۦ ثَِس ٍُ رِهِۦ ثُِس ٍَ  ضم الثاء والميمبرويس:  ثَِس
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوِهَ  َوِهَ  42
44  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بضم القاؼ ةُخُلجّٗ  ةُخۡلجّٗ  44
 وفتح الباء ,بكسر القاؼ َلّٗ جَ كِ  ُرُجَلّٗ  55
ُزوّٗ  56 زُ  اُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
59 ًِٓ يِِه ۡٓ ٍَ ِ ًِٓ ل ِه

يَ ۡٓ ٍُ ِ  يةالثان وفتح الالـ األولى, بضم الميم ل
نصَ  63

َ
ةٓ أ ٌَ َٰ َو ُّ ى نصَ  ِِي

َ
ة أ ٌَ َٰ َو  بكسر الهاء ِِيِّ ى

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۚۦٓ َجۡجأِ  َجۡجِأ   64
66  َِ ٍَ ِ يّ َٓ َِ  ُت ٍَ ِ يّ َٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦُت
 بفتح الراء والشين ادّٗ طَ رَ  ارُۡطدّٗ  66
ِِعَ  67 ِِع  اَغۡۡبّٗ ٌَ  اء اإلضافةمطلقًا: بإسكاف ي اَغۡۡبّٗ ٌَ
ِِعَ َغۡۡبّٗ  72 ِِع َغۡۡبّٗ  اٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اٌَ
َٰنَِيَۢة َزكِيََّۢة 74  بألف بعد الزاي, وتخفيف الياءرويس:  َزكِيََّۢة َز
 بضم الكاؼ اُُُّسرّٗ  اُُّۡسرّٗ  74
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ِِعَ َغۡۡبّٗ  75 ِِع َغۡۡبّٗ  اٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اٌَ
 روح: بإدغاـ الذاؿ في التاء تَلََّخذتَّ  تَلََّخۡذَت  تَلََّخۡذَت  77
 بضم الحاء ةرُُّمّٗ  ةرُّۡمّٗ  81

ۡتَج َ  85
َ
 وتشديد التاء بدؿ القطع, بهمزة وصل فَٱتََّج َ  فَد

 مع فتحها
86  ًۡ ِٓ ًۡ  ذِي ُٓ  بضم الهاء ذِي
 بضم الكاؼ اُُُّسرّٗ  اُُّۡسرّٗ  87

ۡتَج َ  89
َ
ًَّ خ ًَّ ٱتََّج َ  ُث بدؿ القطع, وتشديد التاء  بهمزة وصل ُث

 مع فتحها

ۡتَج َ  92
َ
ًَّ خ ًَّ ٱتََّج َ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع, وتشديد التاء  ُث

 مع فتحها
93  َِ يۡ دَّ َِ ٱلصُّ  ٱلصَّ يۡ  بضم السين دَّ
ُصَٔج  94

ۡ
ُصٔجَ يَأ

ۡ
أ ٌَ ٌَ يَةُصَٔج  َو  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٔجَ ةَو

 بضم السين اّدّٗ شُ  اَشّدّٗ  94
َدَذۡيِ  96  بضم الصاد والداؿ َذۡيِ دُ ٱلػُّ  ٱلػَّ

َٓء   98  ۬  ةَدّزّٗ  َداَّ
ة؛ وال همز ال وحذؼبتنوين الفتح للكاؼ, 
, وكذل  اإلدغاـ يخفى مد العوض وقفاً 
 وصالً 

100  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
102  ٓ ة ۚٓ إِجَّ ۡوحِلَةَٓء

َ
ۚٓ  أ ۡوحِلَةَٓء

َ
ۚٓ إَُِّة َُّةٝاأ ۡوحِلَةَٓء

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

102  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
 بكسر السين ُجٔنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٔنَ  104
ُزوّٗ  106 زُ  اُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
110  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
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َظَدنا  110
َ
ِ ِمۡسِب * أ ا ٱَّللَّ َظدّٗ

َ
ٓٓٓع  أ  ٓنٓي

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلخفاء
 

 سورة مريم(  19) 
 

 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗرَّۡمَخِ  رَّۡمَخِ  2

2  ٓ ٓ  َزَكرِيَّة بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ َزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  إِذۡ  ٢رِيَّةٓ َزكَ  2  ٢ ءَ َزَكرِيَّة
 ذۡ ٝا

 ٓ  ٢ ءَ َزَكرِيَّة
 إِذۡ 

 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية

7  ٓ ََٰزَكرِيَّة ََٰزَكرِيَّةٓءُ  َي ة بعد األلف؛ وال ضمومبزيادة ىمزة م َي
 يخفى المد المتصل

ََٰزَكرِيَّةٓ إَُِّة 7  َي
ََٰزَكرِيَّةُٓء  َي

 َُّة  ٝا
ََٰزَكرِيَّةُٓء وَُِّة  َي

ََٰزَكرِيَّ  رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ةُٓء إَُِّةَي
 أو إبدالها واواً مكسورة

 بضم العين ةذِّيّٗ عُ  ةِعذِّيّٗ  8
9  َٔ ُْ  َّ َؙٔ ۬  لََعَ ُْ  َّ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙ۬  لََعَ
11  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
َت  19 َْ َت حِلَ  ِۡلَ  ؿ الهمزة ياءً ابدبإ َٓ
21  َٔ ُْ  َّ َّ  َؙُْٔ  ۬  لََعَ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙ۬  لََعَ
 بضم الميم خُّ ٌُ  ٌِخُّ  23
ِ  ةنَۡصيّٗ  23  بكسر النوف ةۡصيّٗ ن
 فتح الميمبرويس:  ٌَِ ٌََ  ٌَِ 24
24  ٓ ة َٓ ِ ةَُتۡذَ  َُتۡذ ة َٓ َٓ ِ  فتح التاء الثانيةبرويس:  َُتۡذ
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َ  تَُسَٰلِۡؿ  25 َٰ ي بياء مفتوحة بدؿ التاء, وتشديد السين,  ۡؿ لَ سَّ
 وفتح القاؼ

33  َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت لََؙعَ
نَّ  ِإَونَّ  36

َ
 بفتح الهمزةرويس:  ِإَونَّ  َوأ

ِ  ِغَرَٰٞط  36  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 
ُٓٔنَ يُ  40  بفتح الياء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
ثَخِ  42

َ
د ثَخِ  َيَٰٓ

َ
َٰد  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗي

42  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
ثَخِ  43

َ
د ثَخِ  َيَٰٓ

َ
َٰد  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗي

ٗـّ  43 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
ثَخِ  44

َ
د ثَخِ  َيَٰٓ

َ
َٰد  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗي

ثَخِ  45
َ
د ثَخِ  َيَٰٓ

َ
َٰد  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗي

 بكسر الالـ ةػّٗ يِ ُُمۡ  ةُُمۡيَػّٗ  51
58 ًِٓ ًۡ ۬   َعيَۡي ِٓ ُٓ  َعيَۡي ُٓ ۬   ًَعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

 وفتح الخاء ,بضم الياء يُۡدَخئُنَ  يَۡدُخئُنَ  60
َٔ  ُُٔرُِث  63  رويس: بفتح الواو, وتشديد الراء ُُٔرُِث  ُث رِّ ُُ
ءَِذا 66

َ
  أ

َ
ءَِذا َذا۬۬ أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

 بضم الميم خُّ ٌُ  ٌِخُّ  66
 بفتح الذاؿ والكاؼ وتشديدىما رُ نَّ يَذَّ  يَۡذُنرُ  67
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  68
 بضم العين ةذِّيّٗ عُ  ةِعذِّيّٗ  69
 بضم الصاد ةيِّيّٗ ُغ  ةِغيِّيّٗ  70

َِّدِ  72 بإسكاف النوف الثانية, وتخفيف الجيم؛  ُُِِد  ُج
 واإلخفاء جلي

 ضم الجيمب ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  72



 فرش الجزء السادس عشر                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 056      

 

 

73  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

75  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
82  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

83  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

84   ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  َعيَۡي

ۡرنَ  90  ۡرنَ يََِففِ  َحَذَففَّ
دؿ التاء, وكسر الطاء مع بنوف ساكنة ب

, وكذل  تخفيفها, وترقيي الراء جلي
 اإلخفاء

ِ *  رِۡكَزنا 98  ـّ ارِۡكزّٗ  ِمۡسِب ٱَّللَّ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلخفاء
 

 سورة طو(  20) 
 

8  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ادِ  12 َٔ ۡ ادِۦ ثِٱل َٔ ۡ تحذؼ وصالً  بإثبات ياء زائدة ساكنة ثِٱل
 تخلص من التقاء الساكنينلل

12  ّٔٗ َٔ  ىـُ  تنوينبالفتح دوف  ىـُ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  18
ة 18 َٓ ة َوِىَ ذِي َٓ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوِى ذِي
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  20

 انَُصّجَِعَم َنسِيّٗ  33
نَُصّجَِعم 

 اسِيّٗ نَّ 
نَُصّجَِعَم 

 اَنسِيّٗ 
 رويس: بإدغاـ الكاؼ في الكاؼ

 َوَُۡذُنَرَك َنسًِيا 34
َوَُۡذُنَرك 
سًِيا  نَّ

َوَُۡذُنَرَك 
 َنسًِيا

 رويس: بإدغاـ الكاؼ في الكاؼ

َِخ  إََُِّم ُنَِخ  35  رويس: بإدغاـ الكاؼ في الكاؼ إََُِّم ُنَِخ  إَُِّم نُّ
دّٗ  53 ۡٓ  وفتح الهاء وألف بعدىا ,ميمبكسر ال ادّٗ َفَٰ ٌِ  اَم
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 بفتح الياء والحاءروح:  فََحۡصَعَذُسً فَُحۡصِعَذُسً فَُحۡصِعَذُسً 61
ٔٓاْ إِنۡ  63 ُ ٔاْ إِنَّ  كَةل ُ  بفتح النوف مع التشديد كَةل
 روح: بالتاء بدؿ الياء األولى يَُّو َُّتَ  ُُيَيَُّو  ُُيَيَُّو  66
 القاؼ وتشديد ؛بفتح الالـ ۡ  لَّ دَيَ  دَيَۡلۡ   69

71  ًۡ ُِذ ٌَ ًۡ  َءا ُِذ ٌَ ًۡ ءَ  َءا ُِذ ٌَ  َءا
)مع تحقيي  بزيادة ىمزة استفهاـروح: 

 ءَ ] الثانية(
َ
ًۡ أ ُِذ ٌَ  [ا

دِِّۦ 75
ۡ
دِِّ  يَأ

ۡ
دِِّۦ يَأ

ۡ
 كسر الهاء دوف صلةب: رويس يَأ

80  ًۡ ًۡ َووَ  َوَنََٰعۡدَنَُٰس  بحذؼ األلف األولى َعۡدَنَُٰس
زَرِي 84

َ
زَرِي زۡرِيإِ  خ

َ
 الهمزة, وإسكاف الثاء رويس: بكسر خ

َِة 87 يِۡه ٍَ ِ ٍِ  ث ِ َِةث  الميم بكسر يِۡه
87  ٓ َِة ِيۡ َِة ُّمّ ِيۡ َِةَّمَ  ُّمّ  الميمتخفيف و  والميم, بفتح الحاءروح:  يۡ
89  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
93  َِِۖ َٓ ۦ   دَتَّجِ َِ َٓ  ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة دَتَّجِ
ۥ   97 ُّ ۥ  َُّتۡيِ  َُّتۡيََف ُّ  بكسر الالـ َف
98  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
110  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

112  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

بنوف مفتوحة بدؿ الياء, وكسر الضاد,  ۡلِِضَ جَّ  ُحۡلَِضَٰٓ  114
 وياء مفتوحة بدؿ األلف

ۥ   114 ُّ ۥ  وَۡظيَ  وَۡظُي  بفتح الياء ُّ
ةعَ  121 ٍَ ِٓ ُٓ  يَۡي ةَعيَۡي  بضم الهاء ٍَ
125  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
َرةَ  131 ْۡ َرةَ  َز َْ  بفتح الهاء َز
دًِِٓ 133

ۡ
ُٓ  دَأ ِ د

ۡ
دًِِٓ ًدَأ

ۡ
 بضم الهاءرويس:  دَأ

َرَٰطِ  135 َرَٰطِ  َرَٰطِ ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ
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َذَدىَٰ  135 ْۡ ِ *  ٱ ذَ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ْۡ  ۡرََتََب ٱ َدىٱ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 حذؼ األلف اللتقاء الساكنين
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 سورة األنبياء(  21) 
 

2 ًِٓ تِي
ۡ
ُٓ  يَأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًيَأ

 ّيِ و رَّ كُ  كَةَل َرّيِ  4
بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف 
الالـ؛ )على األمر(؛ وال يخفى إدغاـ 

 لالـ في الراءا
4  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
5  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ِحٓ  7 وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء ئَُحَٰ  ُُّٔ
 بدؿ الياء بعدىا

7   ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ  إحَِلۡ
18  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
22  ٍَ ِٓ ٍَ  ةٓ ذِي ُٓ  بضم الهاء ةذِي
ِِعَ  24 ِِع  ٌَّ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَّ

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء ئَُحَٰ  ُُِٔحٓ  25
 بدؿ الياء بعدىا

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦفَٱۡخُجُدونِ  فَٱۡخُجُدونِ  25
28  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

33  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ِخَّ  34  بضم الميم خَّ ٌُّ  ٌّ
ُٓٔنَ  35  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
ُزوّٗ  36 زُ  اُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
ِضئُنِ  37 ۡٓ ِضئُنِ  تَۡصَذ ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦتَۡصَذ
39  ًُ ِٓ ِْٔ ًِ  وُُص ِٓ ِْٔ  وصاًل: بكسر الميم وُُص
40 ًِٓ تِي

ۡ
ُٓ  دَأ تِي

ۡ
 ءبضم الها ًدَأ

44  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
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ََعَٓء إَِذا 45 ََعَٓء  ٱلُّ ََعَٓء إَِذا َذاٝاٱلُّ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ٱلُّ
56  ََّ ُْ َّ  َذَفَر ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙذَفَر
َُخ  62

َ
َُخ  َءٝاَُخ  َءأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

ّف   67
ُ
فَّ  أ

ُ
 تنوين الفاء دوف بفتح أ

حّٗ  73 ٍَّ ِ ن
َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ حّٗ  ٍَّ ٍَّ ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

73  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ

َُِسً 80 َُِسً تِلُۡعِػ َُِسًحِلُ  جِلُۡعِػ , وروح: بالياء بالنوف بدؿ التاءرويس:  ۡعِػ
 بدؿ التاء

ۡلِدرَ  87 بياء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الداؿ؛  ُحۡلَدرَ  جَّ
 وتفخيم الراء وقفاً جلي

89  ٓ ٓ  َوَزَكرِيَّة بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ َوَزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  َوَزَكرِيَّةٓ إِذۡ  89 ٓ  ذۡ ٝا ءَ َوَزَكرِيَّة  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية إِذۡ  ءَ َوَزَكرِيَّة
 ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦفَٱۡخُجُدونِ  فَٱۡخُجُدونِ  92
94  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ِّ  فُذَِعۡخ  96  بتشديد التاء األولى َعۡخ فُذ
ُصٔجُ  96

ۡ
أ ٌَ ُصُٔج َو

ۡ
ٌَ ةيَ  يَأ  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٔجُ ةُصُٔج َو

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  97
حّٗ  99 َٓ ِ ُدَلٓءِ َءال حّٗ يَ َهَُٰدَلٓءِ  َهَٰٓ َٓ ِ حّٗ َهَُٰدَلٓءِ ءَ  ةل َٓ ِ  رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ال
 بكسر الكاؼ, وفتح التاء وألف بعدىا ِت  َتَٰ لِيۡهِ  لِيُۡهُذِت   104
108  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ

ََٰو َرّبِ  112  كُو رَّّبِ  َق
بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف 
الالـ؛ )على األمر(؛ وال يخفى إدغاـ 

 لراءالالـ في ا
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 سورة الحج(  22) 
 

5  َٰٓ َٰ ِ َٰ ٝانََظةُٓء  نََظةُٓء إ َٰ  ۬ 
َٰ  َىَٰ وِ نََظةُٓء  َٰ ِ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  نََظةُٓء إ

 أو إبدالها واواً مكسورة

6  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بفتح الياءرويس:  حِلُِؾوَّ  حِلَِؾوَّ  حِلُِؾوَّ  9
11  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
12  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 رويس: مطلقًا: بكسر الالـ حۡلَۡلَف ۡ  ۡلَف ۡ حِلَ  حۡلَۡلَف ۡ  15
19  ًُ ًِ  رُُءوِشِٓ  وصاًل: بكسر الميم رُُءوِشِٓ
ِ  ِغَرَٰطِ  24  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 
آءً  25 َٔ آءٌ  َش َٔ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َش
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوٱۡۡلَةدِۚۦٓ  َوٱۡۡلَةدِ   25
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِِت  ثَۡحِِتَ  26
29  ْ ٔا ْ حِلَ  حۡلَۡلُؾ ٔا ْ  ۡلُؾ ٔا  رويس: مطلقًا: بكسر الالـ حۡلَۡلُؾ
َٔ ذَ  30  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ

َِةَل  37 َِةَُلُ  ۬  َح ؛ واإلخفاء مع ما )فيهما( التاء بدؿ الياءب َِةَُلُ تَ  ۬  َِةَل تَ  َح
 قبلهما جلي

َٰفِ ُ  38 وفتح الفاء  ,الداؿ وإسكاف ,الياء بفتح  ُ ذَ دۡ يَ  يَُد
 ؛ وال تخفى القلقلةوحذؼ األلف

 التاء بكسر ئُنَ يَُؼَٰذِ  يَُؼََٰذئُنَ  39

بكسر الداؿ, وفتح الفاء, وزيادة ألف   ُ ٰـَ فَ دِ  َدۡذ ُ  40
 بعدىا

44  ِ َٰفِرِ ل َؽ
ََ يۡ ِ  ي َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  باإلمالةرويس:  يَۡؽ

44   ًۡ ُٓ َخۡذُت
َ
ًۡ   أ ُٓ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  أ

َ
ًۡ  أ  بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: ُٓ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَُِسيِ  َُِسيِ  44
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يَِّ 45
َ
ّح  فَ  فََهد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َهد

 (وؿراجع األصالياء, )

ة 45 َٓ يَۡهَنَٰ ْۡ
َ
يَهۡ  أ ْۡ

َ
ةذُ أ  بتاء مضمومة بدؿ النوف, وحذؼ األلف َٓ

 التي بعدىا
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙفَِّهَ  ۬  َؙوِهَ  فَِّهَ  ۬  َوِهَ  45

يَِّ 48
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
َّ ِإَو۬   َوِهَ  48 َؙِّإَو۬   َؙوِهَ  َٰ  سكتال بهاء :قفاً و  َٰ
ة 48 َٓ َخۡذُت

َ
ة أ َٓ َخۡذُت

َ
ة أ َٓ َخذتُّ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: أ

ةدِ  54 َٓ َ ةدِۦ ل َٓ َ تحذؼ وصالً  بإثبات ياء زائدة ساكنة ل
 تخلص من التقاء الساكنينلل

ِ  ِغَرَٰط   54  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
58  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال اءبه :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
62  َٔ َؙٔ (اثلَلزح) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
64  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
ن 65

َ
ةَٓء أ ٍَ ةَٓء  ٱلصَّ ٍَ ن نٝاٱلصَّ

َ
ةَٓء أ ٍَ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ٱلصَّ

 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  65
66  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

ِۡل  71  ۡل زِ يُ  ُحَزّ
بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء 

 جلي
72  ًۡ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

 بالياء بدؿ التاء ۡدُعٔنَ يَ  دَۡدُعٔنَ  73
76  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  76
78  َٔ َؙٔ (اثلَلزح) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

 وكسر الباء ,التاء بضمرويس:  دَۢنُجُخ  ُخ ۢنجِ دُ  دَۢنُجُخ  20
ُّۡصلِيُسً 21 َّ  ن  بفتح النوف ۡصلِيُسًن
25  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ثُٔنِ  26 ثُِٔنۦ َنذَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َنذَّ
ۡمُرَُة 27

َ
ٓ  ۡمُرَُةٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ ۡمُرَُةَصة

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َء أ

27   
 التنوين بالكسر دوف ٌَِ ُُكِّ  ٌَِ ُُكّ

32  ًۡ ِٓ ًۡ  ذِي ُٓ  بضم الهاء ذِي
35  ًۡ ًۡ ٌُ  ٌِذُّ  بضم الميم األولى ذُّ
ةَت  36 َٓ ۡي ةَت  (ٌٓةً )َْ َٓ ۡي  -كحفص-يقف عليهما بالتاء  مستثنى: َْ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  37
38  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ثُٔنِ  39 ثُِٔنۦ َنذَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َنذَّ
حّٗ  44 ٌَّ

ُ
حّٗ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ حّٗ  ٌَّ ٌَّ

ُ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء أ

ة   50 َٔ ة   َرۡب َٔ  بضم الراء ُرۡب
52  ِ ِ  ۦٓ ِإَونَّ َهَِٰذه نَّ َهَِٰذه

َ
 بفتح الهمزة ۦَوأ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱتَُّلِٔنۦ نِ فَٱتَُّلٔ 52
53  ًۡ يِۡٓ ُٓ  َلَ ۡح  بضم الهاء ًۡ َلَ
ََيَۡصُجٔنَ  55

َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُجٔنَ خ

64 ًِٓ َۡتَذِي ٌُ  ُٓ َۡتَذِي  بضم الهاء ًٌُ
71  ٓۚ ََّ ِٓ ُٓ  ذِي  سكتال بهاء :قفاً و بضم الهاء؛ و  ۚٓ َّ ذِي
72  َٔ ُْ ُْ  َو  تسكال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ِ  ِغَرَٰط   73  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
َرَٰطِ  74 َرَٰطِ  َرَٰطِ ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ



 فرش الجزء الثامن عشر                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص ظرواي
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 064      

 

 

77 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
78  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
79  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
80  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ءَِذا 82

َ
۬ أ

َ
ءَِذا َذاأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

َِة 82 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ

ءَُِّة 82
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 
ُرونَ  85 َ دََذنَّ ُرونَ دَذَّ۬  بتشديد الذاؿ نَّ

87  ِٓۚ ۚٓ ٱ َشَيُلٔلُٔنَ  َشَيُلٔلَُٔن َّلِلَّ ُ  َّللَّ

مع  الـال وفتح ,ىمزة وصلزيادة ب
, وضم الهاء من لفظ الجاللة؛ ت ليظها

( فال شيء 85أما التي وردت في اآلية )
 فيها

ِ  بَِيِدهِۦ 88  رويس: بكسر الهاء دوف صلة بَِيِدهِۦ بَِيِده
88  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
89  ِٓۚ ۚٓ ٱ َشَيُلٔلُٔنَ  َشَيُلٔلَُٔن َّلِلَّ ُ  87مها كسابقتها اآلية حك َّللَّ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  96
ونِ  98 وِنۦ ََيُۡۡضُ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ََيُۡۡضُ
99  ًُ ُْ َظَد

َ
ًُ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ ُْ ًُ  َظَد ُْ َظَد

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء أ

ُٓٔنِ  99 ُِٓٔنۦ ٱرِۡص  نةمطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساك ٱرِۡص
100  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

101  ًۡ ُٓ َِ نَصةَب ثَۡح
َ
ٓ  أ نَصة

َ
ب أ
ًۡ ثَّ  ُٓ َِ  ۡح

نَصةَب 
َ
أ

 ًۡ ُٓ َِ  ثَۡح
؛ مع المد الباء في الباء رويس: بإدغاـ

 الالـز في األلف

ٔنِ  108 ٍُ ِ ِٔنۦ دَُسيّ ٍُ ِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة دَُسيّ
110  ًۡ ُْ ٔ ٍُ َۡذُت َۡذتُ  فَٱَّتَّ ًۡ فَٱَّتَّ ُْ ٔ َذتُّ  ٍُ ًۡ فَٱَّتَّ ُْ ٔ  روح: بإدغاـ الذاؿ في التاء ٍُ
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ُٓٔنَ  115  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
116  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

 
 سورة النور(  24) 

 
ُرونَ  1 ُرونَ  دََذنَّ نَّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ

6  ٓ َدآُء إِلَّ َٓ َدآُء  ُط َٓ  ۬  لَّ ٝاُط
َدآءُ  َٓ َدآُء إِلَّ  لَّ وِ  ُط َٓ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ُط

 أو إبدالها واواً مكسورة

ۡربَ ُ  6
َ
ۡربَ َ  أ

َ
 العين بفتح أ

نَّ  7
َ
ن أ

َ
ها في الالـ التي وإدغام ؛بإسكاف النوف أ

 جلي بعدىا

ََِخ  7 ۡٓ َُِخ  ىَ ۡٓ وقفاً: بالهاء بدؿ تاء بضم التاء, و  ؗىَ
 المؤن 

ٍِصَ  9 ٍَِصحُ  حَ َوٱىَۡخَٰ  بضم التاء َوٱىَۡخَٰ
نَّ  9

َ
نۡ  أ

َ
 بإسكاف النوف أ

 بضم الباء َغَؾُت  َغَؾَت  9
 بكسر السين ُجٔهُ َل َُتۡصِ  َل َُتَۡصُجٔهُ  11
11  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بضمالكاؼ ۡۡبَهُۥنُ  نِۡۡبَهُۥ 11
ۥ 15 ُّ ۥَوَُتۡصِ  َوَُتَۡصُجَُٔ ُّ  بكسر السين ُجَُٔ
15  َٔ ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُْ وَ  َو
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ رَ  رَُءوٞف  20
24   ًۡ ِٓ ًۡ  َعيَۡي ِٓ يِۡدي

َ
ًۡ   َوخ ُٓ ًۡ  َعيَۡي ُٓ يِۡدي

َ
 بضم الهاء َوخ

25  ًُ ِٓ َٔفِّي ًُ  يُ ُٓ َٔفِّي  بضم الهاء يُ
25  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
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ُرونَ دَذَ  27 ُرونَ دَذَّ  نَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  28
28  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

31 

  ََّ ثَۡصَٰرِِْ
َ
 خ

  ََّ ُٓ ََّ  فُُروَص ُٓ زِيجََذ
 ۬ (اثلَلزح)

  ََّ رِِْ ٍُ ََّ    ِِبُ ِٓ ِ   ُصُئب
  ََّ ِٓ ِ ٔتَل ُٓ  ِۡلُ

  ََّ ِٓ ِ ََّ  َءاثَةٓن ِٓ ِ ٔتَل ُٓ ُب
ََّ   ۬ (ٌٓةً ) ِٓ ِ َِةٓن ۡب

َ
 خ
 ََّ ِٓ ِ َُٰ ـَ  ۬ (ٌٓةً ) إِۡخ

 
َ
ََّ  أ ِٓ ِ َٰد ـَ ََّ    َخ ِٓ ِ نَِصةٓن

  ََّ ُٓ ُِ َٰ يَۡؿ
َ
ََّ  خ ِٓ رُۡصيِ

َ
 ثِأ

  َؙّ ثَۡصَٰرِِْ
َ
َؙّ   خ ُٓ  فُُروَص

  َؙّ ُٓ َؙّ   زِيجََذ رِِْ ٍُ  ِِبُ
   َؙّ ِٓ ِ َؙّ   ُصُئب ِٓ ِ ٔتَل ُٓ  ِۡلُ
  َؙّ ِٓ ِ َؙّ   َءاثَةٓن ِٓ ِ ٔتَل ُٓ  ُب
  َؙّ ِٓ ِ َِةٓن ۡب

َ
َؙّ خ ِٓ ِ َُٰ ـَ  ۬  إِۡخ

  َؙّ ِٓ ِ َٰد ـَ َخ
َ
ِ  أ َؙّ   نَِصةٓن ِٓ

  َؙّ ُٓ ُِ َٰ يَۡؿ
َ
َؙّ خ ِٓ رُۡصيِ

َ
 ثِأ

 سكتال بهاء :قفاً و 

31  َّ يُّ
َ
َٓ  خ حُّ

َ
 وقفاً: بإثبات ألف بعد الهاء ةخ

32  ًُ ِٓ ُٓ  ُحۡغِِ ًِ  ًُ ُحۡغِِ ِٓ  ُحۡغِِ
مطلقاً, روح: بكسر  رويس: بضم الهاء
التي  وال يخفى ترقيي الالـالميم وصاًل, 
 من لفظ الجاللة بعدىا

33  ًۡ ِٓ ُٓ  ذِي  بضم الهاء ًۡ ذِي
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ٱۡۡلَِغةٓءِ إِنۡ  نۡ ٝاٱۡۡلَِغةٓءِ  ٱۡۡلَِغةٓءِ إِنۡ  33
33  ََّ ُّٓ ََّ  يُۡسرِْ ِٓ ِ َْٰ َؙّ   إِۡنَر ُّٓ َؙّ يُۡسرِْ ِٓ ِ َْٰ  سكتال بهاء :قفاً و  إِۡنَر
َجّيَِنَٰخ   34 َجيََّنَٰخ   ٌُّ  فتح الياءب ٌُّ

ٔكَدُ  35 َٔكَّدَ  يُ  الواوفتح و  بدؿ الياء, مفتوحة تاءب دَ
 وتشديد القاؼ والداؿ,

37  ًۡ ِٓيِٓ
ًۡ  دُيۡ ُٓ ِٓي

 بضم الهاء دُيۡ
39  ُّ ُّ  ََيَۡصُج  بكسر السين ََيِۡصُج
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ُِل  43 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل َوُيزِ  َوُيَزّ
 جلي

ۚٓ إِنَّ  45 ۚٓ  يََظةُٓء  ۬  نَّ ٝايََظةُٓء
 ٓۚ  نَّ وِ يََظةُٓء

ۚٓ إِنَّ  رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء
 أو إبدالها واواً مكسورة

َجّيَِنَٰخ    46 َجيََّنَٰخ    ٌُّ  فتح الياءب ٌُّ

46  َٰ َٰ ِ َٰ ٝايََظةُٓء  يََظةُٓء إ َٰ  ۬ 
َٰ  َىَٰ وِ يََظةُٓء  َٰ ِ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء إ

 أو إبدالها واواً مكسورة

ِ  ِغَرَٰط   46  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
50  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

 بكسر القاؼ ِّ َوَيذَّلِ  َوَيذَّۡلِّ  52

55 ً ُٓ جَلَّ ًَوحَلُجۡ  َوحَلَُجّدِ ُٓ ؛ وال تخفى وتخفيف الداؿ ,الباء بإسكاف ِدجَلَّ
 القلقلة

 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  57
58  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

58  ٓۚ ََّ ُْ َد ۡٓ ۚٓ  َب َّ ُْ َد ۡٓ  سكتال بهاء :قفاً و  َب

60 
 ََّ ِٓ ََّ   َعيَۡي ُٓ  ۬  ثَِيةَب

  ََّ ُٓ َّ ُٓ  ل َؙّ   ََؙّعيَۡي ُٓ ََّ   ۬  ثَِيةَب ُٓ َّ بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
 ليهن(عفي )

ُٓٔنَ يُ  64  بفتح الياء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص

ن  64 ًُ ِ  * َعيِي ًٞ  ِمۡسِب ٱَّللَّ  َتَجةَركَ  َعيِي
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلخفاء
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 سورة الفرقان(  25) 
 

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِّهَ فَ  فَِّهَ  5
17  ًۡ ُُذ

َ
ًۡ  َءأ ًۡ  َءٝاُُذ ُُذ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

مۡ  17
َ
ُدَلٓءِ أ مۡ  ًۡ حَ َهَُٰدَلٓءِ  َهَٰٓ

َ
 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َهَُٰدَلٓءِ أ

ٔنَ  19 ُٓ َ  تَۡصَذِفي ٔنَ ي ُٓ  بدؿ التاء األولى بالياء ۡصَذِفي
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قُ  25 قُ  تََظلَّ لَّ  بتشديد الشين تَظَّ
26  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 باإلمالةرويس:  ٱىۡ

َۡذُت  27 َ  ٱَّتَّ َذتُّ  ۡذُت ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: ٱَّتَّ

ۡييََِتَٰ  28 َٔ َٰ ۡييََِتَٰٓ  َي َٔ َٰ ۡييََِتَٰ  َؙي َٔ َٰ  َي
, مع المد سكتال بهاء :قفاً و رويس: 

المشبع في األلف ألنها مد الـز كلمي 
 مخفف

ِم  30 ۡٔ ِم  كَ ۡٔ ِمَ  كَ ۡٔ  روح: وصاًل: بفتح ياء اإلضافة كَ
40  ًۡ فَيَ

َ
ٔۡءِ  أ ٔۡءِ   ٱلصَّ ًۡ حَ  ٱلصَّ ًۡ  َفيَ فَيَ

َ
ٔۡءِ  أ  رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٱلصَّ

ُزًوا 41 زُ  ُْ  بهمز الواو اؤً ُْ
 بكسر السين ُت َُتۡصِ  َُتَۡصُت  44
47  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
48  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
نا 48 ُ  بُۡۡشَ ن ن  لشيناالنوف بدؿ الباء, مع ضم ب اُۡشَ
52  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
53  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
54  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ن 57

َ
ن نٝاَطةَٓء  َطةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َطةَٓء أ

 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  60
62  َٔ ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُْ وَ  َو
67  ْ وا ًۡ َحۡلَُتُ َ ًۡ َحۡلَِتُ  َول َ ْ َول  كسر التاءب وا
69   َۡٓ َّٓۡ   يَُضَٰ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف يَُؾ
 بكسر الهاء دوف صلة ذِيِّ  ذِيِّۦ 69

نا  77 ٌَ ِ  *لَِزا ة ِمۡسِب ٱَّللَّ ٌّٗ ًٓ  لَِزا  ـٓص
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

عدـ السكت( فليعقوب دوف بسملة )مع 
 اإلخفاء
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 سورة الشعراء(  26) 
 

ِۡل  4 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ۡل ُُزِ  ُجَزّ
 جلي

4 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
ةٓءِ َءايَحّٗ  4 ٍَ ةٓءِ  ٱلصَّ ٍَ ةٓءِ َءايَحّٗ  ةيَحّٗ يَ ٱلصَّ ٍَ  رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٱلصَّ
تِي 5

ۡ
ُٓ  ًِٓيَأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًيَأ

6  ًۡ ِٓ تِي
ۡ
ُٓ  فََصَيأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًۡ فََصَيأ

9  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
ثُٔنِ  12 ثُِٔنۦ يَُسّذِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يَُسّذِ
 بفتح القاؼ )فيهما( يََِفيِقَ  ۬  َوَيِؾيقَ  يََِفيِقُ  َوَيِؾيُق   13
14  َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت لََؙعَ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَحۡلُذئُنِ  َحۡلُذئُنِ  14
19  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
22  َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت لََؙعَ
َۡذَت  29 َۡذَت  ٱَّتَّ َذتَّ  ٱَّتَّ  روح: بإدغاـ الذاؿ في التاء ٱَّتَّ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  32
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  33

36  ّۡ رِۡص
َ
رۡصِ  أ

َ
من  وضم الهاء ,بهمزة ساكنة بعد الجيم ُّ  ٔـۡ أ

 غير صلة
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  39
41  ََّ ِ ن

َ
  أ

َ
ََّ  ََّ ۫ىأ ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  45
 وتشديد القاؼ ,بفتح الالـ ُ  لَّ دَيَ  دَيَۡلُ   45

49  ًۡ ُِذ ٌَ ًۡ  َءا ُِذ ٌَ ًۡ ءَ  َءا ُِذ ٌَ  َءا
)مع تحقيي  بزيادة ىمزة استفهاـروح: 

 ءَ ] الثانية(
َ
ًۡ أ ُِذ ٌَ  [ا
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 بحذؼ األلف َظِذُرونَ  َحَِٰذُرونَ  56
ِِعَ  62 ِِع  ٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَ
62  َِ ِدي ۡٓ ۦ َشَي َِ ِدي ۡٓ  طلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنةم َشَي
64  ًَّ ًّ  َث ًَّ  َؙث  سكتال بهاء :قفاً و رويس:  َث
68  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
69  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

69  ًَ ِي َْٰ  إِثَۡر
َ
  َجَجأ

َ
ًَ ٝاَجَجأ ِي َْٰ ًَ  ثَۡر ِي َْٰ  إِثَۡر

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َجَجأ

َٔ ذَ  78  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
78  َِ ِدي ۡٓ ۦ َح َِ ِدي ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َح
79  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َويَۡصلِِيۦ َويَۡصلِيِ  79
َٔ ذَ  80  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
 ة ساكنةمطلقًا: بإثبات ياء زائد يَۡظفِِيۦ يَۡظفِيِ  80
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َُيۡيِِيۦ َُيۡيِيِ  81
 باإلشماـرويس:  َورِيَو  َوكِؒيَو  َورِيَو  92
104  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
ُٓٔنِ  108 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ۡصرَِي إِلَّ  109
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 أ

؛ وال يخفى كاف ياء اإلضافةمطلقًا: بإس
المد المنفصل وصالً بمقدار حركتين 

 حسب مذىبو
ُٓٔنِ  110 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ََٓم  111 َج ُٓ  َوٱتَّ دَۡبَٰ
َ
 َم َوخ

بهمزة قطع مفتوحة بدؿ ىمزة الوصل, 
وإسكاف التاء, وألف بعد الباء, وضم 

 العين؛ وىمس التاء جلي
ثُٔنِ  117 ثُِٔنۦ َنذَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َنذَّ
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118  ََ ٌِ ِِعَ  ٌَّ  ََ ٌِ ِِع   مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَّ
122  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
ُٓٔنِ  126 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ۡصرَِي إِلَّ  127
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 أ

؛ وال يخفى : بإسكاف ياء اإلضافةمطلقاً 
المد المنفصل وصالً بمقدار حركتين 

 حسب مذىبو
ُٓٔنِ  131 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

 وإسكاف الالـ ,الخاء بفتح قُ يۡ خَ  ُخيُقُ  137
140  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
ُٓٔنِ  144 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةمطلقاً  َوأ

ۡصرَِي إِلَّ  145
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 أ

؛ وال يخفى مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة
المد المنفصل وصالً بمقدار حركتين 

 حسب مذىبو
َٰرِِْيَ  149  بحذؼ األلف فَرِِْيَ  َف
ُٓٔنِ  150 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

159  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
ُٓٔنِ  163 ي ـِ

َ
ُٓٔنِ  َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوأ

ۡصرَِي إِلَّ  164
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 أ

؛ وال يخفى مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة
المد المنفصل وصالً بمقدار حركتين 

 حسب مذىبو
173 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
175  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
ُٓٔنِ  179 ي ـِ

َ
ُٓٔنِ  َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوأ

ۡصرَِي إِلَّ  180
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 أ

؛ وال يخفى مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة
المد المنفصل وصالً بمقدار حركتين 

 حسب مذىبو
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 بضم القاؼ ۡصَفةِس ثِٱىۡلُ  ثِٱىۡلِۡصَفةِس  182
 بإسكاف السين ةفّٗ نِصۡ  ةنَِصفّٗ  187
187  ٍَ ٍَ  ةٓءِ إِنٱلصَّ ٍَ  نٝاةٓءِ ٱلصَّ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةٓءِ إِنٱلصَّ
191  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
 بتشديد الزاي َل َُزَّ  ََُزَل  193
وحُ  193 وحَ  ٱلرُّ  بفتح الحاء ٱلرُّ
ٌِيُ  193

َ
ٌِيَ  ٱۡۡل

َ
 بفتح النوف ٱۡۡل

ُٓ  ًَِٓعيَيۡ  199  بضم الهاء ًَعيَۡي
220  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

 
 سورة النمل(  27) 

 

يَّ  10 يّ  َلَ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙلَ
16  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل

بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصالً  َوادِۦ َوادِ  18
 للتخلص من التقاء الساكنين

18  ًۡ َُِّس ٍَ ًۡ ََيۡفِ  ََيِۡف ُِس ٍَ  ًۡ َُِّس ٍَ  رويس: بإسكاف النوف؛ واإلخفاء جلي ََيِۡف
19   َّ يَّ َنَٰ  لََعَ َّ  ِلَ يّ َنَٰ  ۬  لََؙعَ  وقفاً: بهاء السكت ؙِلَ
َ َلٓ  20 ِٰ ة  ِٰ َل  ٌَ ة   مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَ
َهَر  22 ٍَ ُهَر  َذ ٍَ َهَر  َذ ٍَ  رويس: بضم الكاؼ َذ

 ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ 25
َل 
َ
يَة  خ

 (راجع األصوؿبتخفيف الالـ )رويس:  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسٱ

ُِٔنَ  َُّتُۡفَٔن   25 يِ ۡٓ ُِٔنَ حُ  ُفَٔن  ُُيۡ  ُت يِ  )فيهما( بالياء بدؿ التاء ٓۡ
26  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
28  ّۡ ىۡلِ

َ
ىۡلِِّ  فَد

َ
 صلة دوفبكسر الهاء  فَد
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28  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  الهاء بضم ًۡ إحَِلۡ

29  ٓ يَُداْ إَِّنِ ٍَ ۡ يَُداْ  ٱل ٍَ ۡ  ۬  َّنِ ٝاٱل
يَُداْ  ٍَ ۡ  ّنِ وِ ٱل

يَُداْ إَِّنِ  ٍَ ۡ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ٱل
 أو إبدالها واواً مكسورة

29  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
31  َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت لََؙعَ

ۡذُذِٔن  32
َ
يَُداْ أ ٍَ ۡ يَُداْ ٱ ٱل ٍَ ۡ يَُداْ  ۡذُذِٔن وَ ل ٍَ ۡ ٱل

ۡذُذِٔن 
َ
 أ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة

ُدونِ  32 َٓ ُدونِ  تَۡظ َٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦتَۡظ
35 ًِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًإحَِلۡ
35  ًَ ِ ًَ  ث ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙث

36  َِ وَُ ٍِدُّ دُ
َ
وٓ  خ ٍِدُّ دُ

َ
 ۦَِّ ُخ

مد الوال يخفى النوف في النوف, بإدغاـ 
, وكذل  ال نة في النوف,ال : ومطلقاً  الـز

وٓ ) بإثبات ياء زائدة ساكنة ٍِدُّ دُ
َ
 (ۦنِّ خ

ۦَ َءادَ  36 َِ َٰ  ى
ۦَ َءادَ :وغَلً  َِ َٰ َِ َءادَ :وغَلً  ى َٰ  ى

, أما بإثبات ياء زائدة ساكنةوقفاً: 
 بإثبات ياء زائدة وصاًل: فرويس:

وال  مفتوحة, وأما روح: فبحذؼ الياء؛
ۦَءادَ : وكفةً  يخفى ت ليظ الـ لفظ الجاللة لرويس َِ َٰ  ى

37  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ

37 ًُٓ َ َ  لَّ كَِجَو ل ًلَّ كَِجَو ل ُٓ  
ً ُٓ َّ ً لَّ كَِجو ل ُٓ َ  الـفي ال الـالبإدغاـ رويس بخلف عنو:  لَّ كَِجَو ل

38  ًۡ يُُّس
َ
يَُداْ خ ٍَ ۡ يَُداْ  ٱل ٍَ ۡ ًۡ وَ ٱل يَُداْ  يُُّس ٍَ ۡ ٱل

 ًۡ يُُّس
َ
 خ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة

ۡطُهرُ  40
َ
ۡطُهرُ  َءٝاۡطُهرُ  َءأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  42
42  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
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43  ََ ََ  َكَٰفِرِي د الذي ؛ وىو الموضع الوحيباإلمالة َكَٰؑفِرِي
 يميلو روح من لفظ )الكافرين(

 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  44
46  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
يَِم  49 ۡٓ يَ مُ  َم  وفتح الالـ ,بضم الميم َم ٓۡ
55  ًۡ َُِّس ِ ن

َ
  أ

َ
ًۡ ـ۫ىأ ًۡ  َُِّس َُِّس ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ
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58 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
 -كحفص-يقف عليها بالتاء  مستثنى: َذاَت  َذاَت  60
60  

َ
ٞ ءِ أ َّٰ ۬ َل

َ
ٞ أ َّٰ   َل

َ
ٞ ءِ أ َّٰ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َل

61  
َ
ٞ ءِ أ َّٰ ۬ َل

َ
ٞ أ َّٰ   َل

َ
ٞ ءِ أ َّٰ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َل

62  
َ
ٞ ءِ أ َّٰ ۬ َل

َ
ٞ أ َّٰ   َل

َ
ٞ ءِ أ َّٰ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َل

ُرونَ  62 نَّ  دََذنَّ ُرونَ يَ  ُرونَ دَذَّ نَّ  , وروح: بالياء بدؿ التاءبتشديد الذاؿ ذَّ
63  

َ
ٞ ءِ أ َّٰ ۬ َل

َ
ٞ أ َّٰ   َل

َ
ٞ ءِ أ َّٰ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َل

64  
َ
ٞ ءِ أ َّٰ ۬ َل

َ
ٞ أ َّٰ   َل

َ
ٞ ءِ أ َّٰ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َل

ََٰركَ  66   ثَۡو  ثَِو ٱدَّ
َ
 َركَ دۡ أ

مفتوحة بدؿ  وىمزة قطع ,بإسكاف الالـ
, وحذؼ وإسكاف الداؿ ل,ىمزة الوص

 األلف؛ وال تخفى القلقلة
ءَِذا 67

َ
۬ أ

َ
ءَِذا َذاأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

َِّة 67 ِ ن
َ
  أ

َ
َِّة َِّةـ۫ىأ ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

70  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

78  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ََعَٓء إَِذا 80 ََعَٓء  ٱلُّ ََعَٓء إَِذا َذاٝاٱلُّ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ٱلُّ
82  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

85 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

ٔۡهُ  87 دَ
َ
, وضم )مد بدؿ( بزيادة ألف بعد الهمزة ٔهُ دُ َءا خ

 وال يخفى أّف الواو تصبح مدية ؛التاء
ة 88 َٓ ةَُتۡصِ  َُتَۡصُج َٓ  بكسر السين ُج
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوِهَ  َوِهَ  88
ئُنَ  88 َٓ ئُنَ حَ  َتۡف َٓ  بالياء بدؿ التاء ۡف
 بالكسر دوف تنوين فََزعِ  فََزع   89
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هِذٍ  89 ٌَ ۡٔ ٌِ  يَ ۡٔ  بكسر الميم هِذٍ يَ
 

 سورة القصص(  28) 
 

حّٗ  5 ٍَّ ِ ن
َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ حّٗ  ٍَّ ٍَّ ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

9  
َ
ُت  كُرَُّت  ُت  ٱۡمَرأ

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗكُرَُّت  ۬  ؗٱۡمَرأ

16  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
17  َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت لََؙعَ
19  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
23  ًُ ًِ  ُدوُِِٓ  بكسر الميموصاًل:  ُدوُِِٓ
 ـرويس: باإلشما يُۡػِدرَ  ِدرَ يُػۡؒ يُۡػِدرَ  23
24  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
ثَخِ  26

َ
د ثَخِ  َيَٰٓ

َ
َٰد  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗي

 وقفاً: بهاء السكت ٱثۡجََِتَؙّ ٱثۡجََِتَّ  27
28   َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت ؙ  لََعَ
 بكسر الجيم ۡذَوة  صِ  َصۡذَوة   29
ِتِۖ  32 ْۡ ِتِۖ  ٱلرَّ َْ  اءهبفتح ال ٱلرَّ

َِم  32 َُٰ ِ  فََذ َِم  َم فََذَُّٰٓ َُٰ  مع المد المشبع ؛بتشديد النوفرويس:  فََذ
 , وال نة جليةفي األلف التي قبلها

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَحۡلُذئُنِ  َحۡلُذئُنِ  33
34  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِِعَ رِۡدءّٗ  34 ِِع رِۡدءّٗ  اٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اٌَ
34  ِۖ كُِِنٓ كۡ  يَُػّدِ  بإسكاف القاؼ؛ وال تخفى القلقلة ِِنِۖ يَُػّدِ
ثُٔنِ  34 ثُٔنِ  يَُسّذِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦيَُسّذِ
39  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
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ُٓٔنَ  39  وكسر الجيم ,بفتح الياء ُٓٔنَ رۡصِ يَ  يُرَۡص
حّٗ  41 ٍَّ ِ ن

َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ حّٗ  ٍَّ ٍَّ ِ ن

َ
 همزة الثانيةرويس: بتسهيل ال أ

45  ًۡ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

47  ًۡ يِۡديِٓ
َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

بفتح السين, وزيادة ألفاً بعدىا, وكسر  َرانِ عِ َسَٰ  ِشۡعَرانِ  48
 الحاء

49  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
53  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

56  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 بالتاء بدؿ الياءرويس:  َُيَِۡبَٰ  َُتَِۡبَٰ  َُيَِۡبَٰٓ  57
59  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

َٔ ذَ  61 ُٓ  َٔ ُْ َؙٔ َؙٔ ُٓ ذَ  ۬   ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ۬  
62  ًۡ ِٓ َِةدِي ُٓ  ُح َِةدِي  بضم الهاء ًۡ ُح
63  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
 باإلشماـرويس:  يَو رِ وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  64
65  ًۡ ِٓ َِةدِي ُٓ  ُح َِةدِي  بضم الهاء ًۡ ُح
66  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
70  َٔ ُْ َٔ  ۬  َو ُْ  ُْ َؙٔ َؙٔ َو ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ۬  
ُٓٔنَ  70  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
74  ًۡ ِٓ َِةدِي ُٓ  ُح َِةدِي  بضم الهاء ًۡ ُح
76   ًۡ ِٓ ُٓ عَ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  يَۡي

78  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
78  ًُ ِٓ ِ ًِ  ُذُُٔب ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم ُذُُٔب
85  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ََ ىِّ  86 َٰفِرِي َؽ

َٰؑىِّ  يۡ ََ يَۡؽ ََ ىِّ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة يۡ
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88  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُٓٔنَ  88  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص

 
 سورة العنكبوت(  29) 

 

5  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
8  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
14  ًۡ ِٓ ًۡ  ذِي ُٓ  بضم الهاء ذِي
ُٓٔنَ  17  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
َۡذدًُ 25 َذدُّ  ٱَّتَّ  التاءبإدغاـ الذاؿ في روح: ًٱَّتَّ
ةَ  25 َٔدَّ ةُ  ٌَّ َٔدَّ ةَ  ٌَّ َٔدَّ  بضم التاءرويس:  ٌَّ
26  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
29  ًۡ َُِّس ِ ن

َ
  أ

َ
ًۡ ـ۫ىأ ًۡ  َُِّس َُِّس ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

ۥ 32 ُّ َِّ َي َِّضِ ۥ جَلُ ُّ َِّ النوف التي  إسكافو  ,بتخفيف الجيم جَلُِِضَي
 جليقبلها, واإلخفاء 

ءَ  ٓيءَ ِشـؒ ءَ ِِسٓ  33  باإلشماـرويس:  ِِسٓ

ٔكَ  33 َِضُّ ُِضٔكَ  ٌُ بإسكاف النوف, وتخفيف الجيم؛  ٌُ
 واإلخفاء جلي

42  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  46
49  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ًۡ يَسۡ  51 ُٓ يَسۡ  فِِٓ ًۡ يَسۡ  ًۡ فِ  م الهاءرويس: بض فِِٓ
51  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ

54  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ثِٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ثِٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ثِٱىۡ

 بالنوف بدؿ الياء ُلُٔل جَ وَ  َوَيُلُٔل  55

َِجةدِيَ  56 َٰٓ َِجةدِي َي َٰٓ بإسكاف الياء, وال يخفى أنها محذوفة  َي
 وصاًل اللتقاء الساكنين

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦفَٱۡخُجُدونِ  نِ فَٱۡخُجُدو 56
ُٓٔنَ  57  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص

يَِّ 60
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
60  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
64  َ َ  ِّهَ ل  سكتال بهاء :قفاً و  ؙِّهَ ل
ََ ىِّ  68 َٰفِرِي َؽ

َٰؑىِّ  يۡ ََ يَۡؽ ََ ىِّ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة يۡ

 
 سورة الروم(  30) 

 
5  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
َٰلَِجحَ  10 َٰلَِجحُ  َع  بضم التاء َع

ُٓٔنَ  11  ُٓٔنَ رۡصِ يَ  ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
 ,بفتح التاء, وكسر الجيمرويس: 

اء, يتح الفروح: بالياء بدؿ التاء, ولو 
 )على األصل( وكسر الجيم

13  ََ ََ  َكَٰفِرِي ََ  َكَٰؑفِرِي  رويس: باإلمالة َكَٰفِرِي
ٍِيَ  22 ٍِيَ  ىِّيَۡعَٰيِ  األخيرة بفتح الالـ ىِّيَۡعَٰيَ
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ُِل  24 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل َوُيزِ  َوُيَزّ
 جلي

27  َٔ ُْ ُْ  (اثلَلزح) َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗفِۡفَرَت  فِۡفَرَت  30
32  ًۡ يِۡٓ ُٓ  َلَ ۡح  بضم الهاء ًۡ َلَ
35  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

َٔ ذَ  35  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
36  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

َُِفٔنَ  36  بكسر النوف ُفٔنَ َحۡلِِ  َحۡل

ْ ىَِّيۡ ة ّرِبّٗ  39 ا َٔ ِ ة ّرِبّٗ  ُب ْ َُتۡ ىّ ٔا بتاء مضمومة بدؿ الياء, وإسكاف الواو؛  ُب
 وال يخفى أف الواو تصبح مدية

41 ًُٓ ً حِلُِذيَل ُٓ ًجِلُ  حِلُِذيَل ُٓ  : بالنوف بدؿ الياء األولىروح ِذيَل
45  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ

َِل  49 لنوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء بإسكاف ا َل يُزِ  ُحَزّ
 جلي

49 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

  َءاَثَٰرِ  50
َ
 بحذؼ األلفين )باإلفراد( زَرِ خ

 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗرَّۡمَخِ  رَّۡمَخِ  50
50  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ََعَٓء إَِذا 52 ََعَٓء  ٱلُّ ََعَٓء إِذَ  َذاٝاٱلُّ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية اٱلُّ

تحذؼ وصالً  بإثبات ياء زائدة ساكنة ثَِفَِٰدۦ ثَِفَٰدِ  53
 للتخلص من التقاء الساكنين

54 

   ۡٓ  ۬ (ٌٓةً )َؽ
ة  فّٗ ۡٓ  /َؽ
   ۡٓ  ۬ (ٌٓةً )ُؽ

ة فّٗ ۡٓ  ُؽ

   ۡٓ ة ۬ (ٌٓةً )ُؽ فّٗ ۡٓ وليعقوب  ؛ضمها وأحفص فتح الضاد ل ُؽ
 فقط ضمها
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54  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال ءبها :قفاً و  َؙٔ َو
 بالتاء بدؿ الياء َِف ُ دَ  يََِف ُ  57
ََِّم  60 ِ يَۡصَذِخفَّ ََِّم  َم يَۡصَذِخفَّ  رويس: بإسكاف النوف؛ واإلخفاء جلي يَۡصَذِخفَّ
 

 سورة لقمان(  31) 
 

ُزًواۚٓ  6 ُزًؤاۚٓ  ُْ  بهمز الواو ُْ
9  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
13  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
َُٰجَِنَّ  13 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي
14  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
15  َّ َٰ ِ َؙّ (ٌٓةً ) إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
َُٰجَِنَّ  16 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي
َُٰجَِنَّ  17 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي

ۥ 20 ُّ ٍَ َٓ ِ ُ  ۡٓ ِ وتاء مربوطة منونة بالفتح  ,العين بإسكاف حّٗ ٍَ ُ
 واإلخفاء جلي اإلفراد(؛ب) بدؿ الهاء

 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  21
22  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
26  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بفتح الراء َوٱۡۡلَۡعرَ  َوٱۡۡلَۡعرُ  27
30  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِخ  31 ٍَ ۡٓ ِ ٍَخِ  ثِِ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗثِِ
33  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ُِل  34 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َوُيزُِل  َوُيَزّ
 جلي
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ن  34 ِ  * َخجُِي ًٓ  َخجِيٌ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ٓ  ال
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

ـ السكت( فليعقوب دوف بسملة )مع عد
 اإلظهار

 

 سورة السجدة(  32) 
 

3  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
5  َٰ ِ ةٓءِ إ ٍَ ةٓءِ  ٱلصَّ ٍَ َٰ  َٰ ٝاٱلصَّ ِ ةٓءِ إ ٍَ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ٱلصَّ
ۥ   7 ُّ ۥ  َخيۡ  َخيََل ُّ  بإسكاف الالـ َل
ءَِذا 10

َ
۬ أ

َ
ءَِذا َذاأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

ءَُِّة 10
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 
ُٓٔنَ  11  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
ۡخِفَ  17

ُ
ۡخِف  أ

ُ
 مطلقًا: بإسكاف الياء أ

 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  20
حّٗ  24 ٍَّ ِ ن

َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ حّٗ  ٍَّ ٍَّ ِ ن

َ
 تسهيل الهمزة الثانيةرويس: ب أ

ة 24 ٍَّ َ ِ  ل ةل ة ٍَ ٍَّ َ  وتخفيف الميم ,بكسر الالـرويس:  ل
25  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
27  َٰ ِ ةَٓء إ ٍَ ۡ ةَٓء  ٱل ٍَ ۡ َٰ  َٰ ٝاٱل ِ ةَٓء إ ٍَ ۡ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ٱل

 
 سورة األحزاب(  33) 

 

1  ََ َٰفِرِي َؽ
َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ

 باإلمالةرويس:  ٱىۡ

4  َٰٓ  ۭ۬ يـِٔ ٱلَّ
قرأ حي  بحذؼ الياء التي بعد الهمزة, 

ٓ ) مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة   (ءِ ٱلَّ

ُِرونَ  4  والهاء وتشديد الظاء ,بفتح التاء ُرونَ َّٓ ظَّ تَ  دَُظَٰٓ
 لفاأل وحذؼ ,اموفتحه
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4   ََّ ُٓ ِۡ ٌِ  َٔ ُْ َّ  َو ُٓ ِۡ ٌؙِ   ۬ ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
5  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
8  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  رويس: باإلمالة يَۡؽ
9  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

َُُِٔة   10 ْ  ٱىظُّ َُُِٔة  مطلقًا: بحذؼ األلف ٱىظُّ
َلةمَ  13  ح الميم األولىتفب َلةمَ ٌَ  ٌُ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  13
14  ِٓ ً ًَعيَۡي ُٓ  بضم الهاء َعيَۡي
 بكسر السين ََيِۡصُجٔنَ  ََيَۡصُجٔنَ  20

َٰٓ  ئُنَ  َٔ يَۡس  20 رويس: بفتح السين مع تشديدىا, وألف  ئُنَ  َٔ يَۡس  ئُنَ  ٔـَ يَسَّ
 ؛ والمد المتصل جليبعدىا

َٔةٌ  21 ۡش
ُ
َٔةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

وۡ  24
َ
وۡ  وۡ ٝاَطةَٓء  َطةَٓء أ

َ
 مزة الثانيةرويس: بتسهيل اله َطةَٓء أ

24  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ

26  ًۡ ِٓ ُٓ  َغَيةِغي  بضم الهاء ًۡ َغَيةِغي
26  ًُ ِٓ ِ ًِ  كُئُب ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم كُئُب
 بضم العين َت ٱلرُّعُ  ٱلرُّۡعَت  26

30   َۡٓ َّٓۡ   يَُضَٰ  تشديدبعد الضاد مع  التي بحذؼ األلف يَُؾ
 العين
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 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية جَِّصةٓءِ إِنِ ٱى نِ ٝاجَِّصةٓءِ ٱى إِنِ  جَِّصةٓءِ ٱى 32
 ؛ وترقيي الراء جليالقاؼ بكسر ۡرنَ َوكِ  َوكَۡرنَ  33
ن يَُسٔنَ  36

َ
ن  أ

َ
 بدؿ الياء؛ واإلخفاء جليتاء الب ُسٔنَ دَ أ

37  ََّ ُٓ ِۡ ٌِ  َّ ُٓ ِۡ  سكتال بهاء :قفاً و  ٌؙِ
40  ًَ ِ  وََخةَت  بكسر التاء ًَ وََخةد
43  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
48  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ

49 

 ََّ ُْ ٔ ٍُ يَّۡلُذ ۬   ـَ
  ََّ ِٓ ََّ   َعيَۡي ُْ ٔ صُّ ٍَ  َت

  ََّ ُْ ٔ ُٓ ِ ّذ ٍَ  َذ
 ََّ ُْ  َوَسُِّظٔ

َؙّ ُْ ٔ ٍُ يَّۡلُذ َؙّ    ـَ ُْ ٔ صُّ ٍَ ۬  َت
 ُٓ َؙّ   َؙّ  َعيَۡي ُْ ٔ ُٓ ِ ّذ ٍَ  َذ

ََؙّوَسِّ  ُْ  ُظٔ

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 ليهن(عفي )

50  ََّ ُْ ُصَٔر
ُ
َؙّ أ ُْ ُصَٔر

ُ
 سكتال بهاء :قفاً و  أ

50  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

 بدؿ الياء بعد الجيم ضمومةبهمزة م ئُ دُرۡصِ  دُرِۡي  51

51 
 ََّ ُٓ ِۡ ٌِ  ۬   ََّ ُٓ ُِ ۡخُي

َ
۬   أ
 ََّ ُٓ ۚٓ  َءادَۡحَذ ََّ ُٓ  ۬  َُكُّ

َؙّ ُٓ ِۡ ٌِ  ۬  َؙّ ُٓ ُِ ۡخُي
َ
 ۬   أ
َؙّ ُٓ ۚٓ  َءادَۡحَذ َّ ُٓ  ۬  َُكُّ

 سكتال بهاء :قفاً و 

 بالتاء بدؿ الياء وُّ َُتِ  لَّ   ََيِوُّ لَّ  52
52   ََّ ِٓ ِ ََّ  ث ُٓ ُِ َؙّ   ُظۡص ِٓ ِ َؙّ ث ُٓ ُِ  سكتال بهاء :قفاً و  ُظۡص

53 
  ََّ ُْ ٔ ٍُ تۡلُ

َ
 َشد

ََّ   َٔ فَۡس  ُْ ۚٓ  ئُ ََّ ِٓ ِ  َوكُئُب
تۡلُ 
َ
َؙّ  َشد ُْ ٔ َؙّ   َٔ فَۡس  ٍُ ُْ  ئُ

 َّ ِٓ ِ  ۚٓ َوكُئُب
 سكتال بهاء :قفاً و 

55 

  ََّ ِٓ ََّ   َعيَۡي ِٓ ِ  َءاثَةٓن
  ََّ ِٓ ِ َِةٓن ۡب

َ
ََّ  خ ِٓ ِ َُٰ ـَ إِۡخ
ََّ   ۬  (ٌٓةً ) ِٓ ِ َٰد ـَ َخ

َ
 أ
  ََّ ِٓ ِ ََّ   نَِصةٓن ُٓ ُِ َٰ يَۡؿ

َ
 خ

 ُٓ َؙّ   َؙّ  َعيَۡي ِٓ ِ  َءاثَةٓن
  َؙّ ِٓ ِ َِةٓن ۡب

َ
َؙؙّ خ ِٓ ِ َُٰ ـَ  ۬  إِۡخ

  َؙّ ِٓ ِ َٰد ـَ َخ
َ
َؙّ   أ ِٓ ِ  نَِصةٓن

  َؙّ ُٓ ُِ َٰ يَۡؿ
َ
 خ

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 ليهن(عفي )
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55  ََّ ِٓ ِ َُٰ ـَ َِةٓءِ إِۡخ ۡب
َ
َِةٓءِ  خ ۡب

َ
خ
َؙّٝا ِٓ ِ َُٰ ـَ  ۡخ

َِةٓءِ  ۡب
َ
خ

 َّ ِٓ ِ َُٰ ـَ  ؙإِۡخ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية

55  ََّ ِٓ ِ َٰد ـَ َخ
َ
َِةٓءِ أ ۡب

َ
َِةٓءِ  خ ۡب

َ
خ
ـَ  َؙّخَ ي ِٓ ِ َٰد  ـَ

َِةٓءِ  ۡب
َ
خ

 َّ ِٓ ِ َٰد ـَ َخ
َ
 ؙأ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة

59   ََّ ِٓ ۚٓ  َعيَۡي ََّ ِٓ َٰجِحجِ ُٓ  َصَؾ ۚٓ  َؙّ  َعيَۡي َّ ِٓ َٰجِحجِ بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و  َصَؾ
 ليهن(عفي )

64  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

 مطلقًا: بحذؼ األلف ٱلرَُّشَٔلْ  ٱلرَُّشَٔل   66
َِة 67 ِ َٰ۬ َشةدَ  َشةَدَت  بزيادة ألف بعد الداؿ, وكسر التاء َِةد
بِيََل   67 بِيََلْ  ٱلصَّ  مطلقًا: بحذؼ األلف ٱلصَّ
68  ًۡ ِٓ ِ ُٓ  َءاد ِ ًۡ  ًۡ َءاد ِٓ ِ  رويس: بضم الهاء َءاد
 بالثاء بدؿ الباء اَنسِيّٗ  اَنجِيّٗ  68

نا رَّظِ  73 ٍَ ِ * ي ة ِمۡسِب ٱَّللَّ ٍَ دُ  ۔  رَِّظي ٍۡ  ٱۡۡلَ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب  
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 سورة سبأ(  34) 

 
1  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
2  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
3  ًِ َٰيِ ًُ  َع َٰيِ َٰ  َع ًِ َع  رويس: بضم الميم يِ
6  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِ  ِغَرَٰطِ  6  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 
9  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ًۡ  خ ِٓ ُٓ  ۬  َعيَۡي يِۡدي

َ
ُٓ ۬   ًۡ خ  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

9  ًُ ِٓ ِ ًِ  ث ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم ث
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 بإسكاف السين ةفّٗ نِصۡ  ةنَِصفّٗ  9
9  ٍَ ٍَ  ةٓءِ  إِنَّ ٱلصَّ ٍَ  نَّ ٝاةٓءِ  ٱلصَّ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةٓءِ  إِنَّ ٱلصَّ
َٔابِ  13 َٔابِ  َنٱۡۡلَ  ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦَنٱۡۡلَ

َِخِ  14 ِ بُ دُ  دَبَيَّ َِخِ  َِخِ ّي رويس: بضم التاء األولى والباء, وكسر  دَبَيَّ
 التاء

ًۡ َمۡصَهِِ  15 َسَٰ  ِٓ ًۡ ِهِِ ٌَ  لف بعدىا, وكسر الكاؼبفتح السين, وأ ِٓ
16  ًۡ ِٓ ًۡ  َعيَۡي َِّتَۡيِٓ ُٓ  ۬  ِِبَ ُٓ  ًۡ َعيَۡي َِّتَۡي  بضم الهاء ًۡ ۬  ِِبَ
ُزوٍ  16

ُ
ُزوِ  أ

ُ
 بكسر الالـ دوف تنوين أ

َِة 19  بضم الباء َِةَربُّ  َربَّ
ِدۡ  19 َٰٓ َٓ  َب َٰ  بفتح العين والداؿ دَ َب
َق  20  بتخفيف الداؿ َغَدَق  َغدَّ
20  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
21 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
21  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
22  ٍَ ِٓ ٍَ  ةذِي ُٓ  بضم الهاء ةذِي
 بفتح الفاء والزاي عَ زَّ فَ  فُّزِعَ  23
23  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
26  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
27  َٔ ُْ َؙٔ  تسكال بهاء :قفاً و  ُْ

 آءُ َصزَ  آءّٗ َصزَ  آءُ َصزَ  37
رويس: بتنوين الفتح؛ وال يخفى كسر نوف 

 التنوين وصالً اللتقاء الساكنين 
ُٓۡ   ۔  آءَ َصزَ )  (ٱلّؾِ

37   ِۡٓ ُٓۡ   ٱلّؾِ ِٓۡ   ٱلّؾِ  بضم الفاء رويس: ٱلّؾِ
َٔ ذَ  39 ُٓ  ۬  َٔ ُْ َٔ ذَ  َو ُؙٓ  ۬  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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َهَٰٓ  40
َ
ًۡ ُدَلٓءِ إِيَّ أ َهَٰ  ةُز

َ
ُدَلٓءِ أ
ًۡ ٝا  يَّةُز

َهَٰ 
َ
ُدَلٓءِ أ

 ًۡ  إِيَّةُز
رويس: بين الكلمتين: بتسهيل الهمزة 

 الثانية

43  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
44  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
 ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة َُِسيِۦ َُِسيِ  45

46  ْٓۚ ُروا ًَّ َتَذَفهَّ  : وغَلً  ُث

ًَّ تَّ  ْۚٓ ُث ُروا ْۚٓ  َفهَّ ُروا ًَّ َتَذَفهَّ ؛ اءتاء في الترويس: بإدغاـ الوصاًل  ُث
 -كحفص-بعدـ اإلدغاـ  :ابتداءً 

46  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
َٔ ذَ  47 ُٓ  ۬  َٔ ُْ َٔ ذَ  َو ُؙٓ  ۬  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

ۡصرَِي إِلَّ  47
َ
ۡصرِي أ

َ
 إِلَّ  أ

ة؛ وال يخفى مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضاف
وصالً بمقدار حركتين  المنفصل المد

 حسب مذىبو
50  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
 رويس: باإلشماـ وَِظيَو  يَو وَظِؒ وَِظيَو  54

رِيت   54 ٌُّ * ِ رِيتِ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ِ  ۔  ٌُّ ُد َّلِلَّ ٍۡ  ٱۡۡلَ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

فليعقوب   دوف بسملة )مع عدـ السكت(
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 سورة فاطر(  35) 

 

ۚٓ إِنَّ  1 ۚٓ  يََظةُٓء  ۬  نَّ ٝايََظةُٓء
 ٓۚ  نَّ وِ يََظةُٓء

ۚٓ إِنَّ  رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء
 أو إبدالها واواً مكسورة

2  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
َخ  3 ٍَ ۡٓ ِ َخ  ُ ٍَ ۡٓ ِ  الهاء بدؿ تاء المؤن وقفاً: ب ُؗ
3  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  4
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8  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
ّيِخ   9 يۡ  ٌَّ  بتخفيف الياء مع إسكانها خ  ٌَّ
10  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بفتح الياء, وضم القاؼ ُع ِلُ يَ  يَُِلُع  11

َٰ ٱ 15 ِ  ىُۡفَلَرآُء إ
  َٰ ٝاٱىُۡفَلَرآُء 
َٰ  َى وِ ٱىُۡفَلَرآُء  ِ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ٱىُۡفَلَرآُء إ

 أو إبدالها واواً مكسورة

15  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
َخۡذُت  26

َ
َخۡذُت  أ

َ
َخذتُّ  أ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: أ

 ًا: بإثبات ياء زائدة ساكنةمطلق ۦَُِسيِ  َُِسيِ  26

ْ  إِنَّ  28 ُدا يََمَٰٓ ُٓ ْ   ٱىۡ ُدا يََمَٰٓ ُٓ   نَّ ٝاٱىۡ
  ْ ُدا يََمَٰٓ ُٓ  نَّ وِ ٱىۡ

ْ  إِنَّ  ُدا يََمَٰٓ ُٓ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ٱىۡ
 أو إبدالها واواً مكسورة

31  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
32  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ا  وَ  33  بتنوين كسر بدؿ تنوين الفتح َولُۡدلُد    لُۡدلُدّٗ
36  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
39  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
39  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  (ٌٓةً ) ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
َِخ   40 ِ  الجمع"ببزيادة ألف بعد النوف " َبّيَِنَٰخ   ثَّح

ّيِئُ  43 ّيُِئ  إِلَّ  ٱلصَّ  ۬  لَّ ٝاٱلصَّ
ّيُِئ  ّيُِئ إِلَّ  لَّ وِ ٱلصَّ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  ٱلصَّ

 أو إبدالها واواً مكسورة

43 
ََِّخ     ُش

َِّخِ  ََِّخ  (ٌٓةً ) لُِص َِّخِ  ۬  ُؗش  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗلُِص

45  ًۡ ُٓ َصيُ
َ
ًۡ ٝاةَٓء صَ  َصةَٓء أ ُٓ   َصيُ

َ
ًۡ َصةَٓء أ ُٓ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصيُ
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ِ * ثَِػَينا  45 ا يٓس  ِمۡسِب ٱَّللَّ ا ؑي ثَِػيّٗ  ٓس ثَِػيّٗ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 ؛ وال تخفى اإلمالة كما سيأتياإلدغاـ
 

 سورة يس(  36) 
 

 ١يٓس  َوٱىُۡلۡرَءانِ  ١يٓس  1
 انِ َوٱىُۡلۡرءَ 

 ١ٓس ؑي
 َوٱىُۡلۡرَءانِ 

 , وروح: بإمالة الياءالنوف في الواوبإدغاـ 

ِ  ِغَرَٰط   4  بدؿ الصاد بالسين رويس: َرَٰط  غِ  َرَٰط  غ 
 بضم الالـ دَزِيُو  دَزِيَو  5
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِّهَ فَ  فَِّهَ  8
9  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

ا 9 اشُ  (ٌٓةً ) َشّدّٗ  بضم السين ّدّٗ
10  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
10  ًۡ ُٓ َُذۡرَت

َ
ًۡ  َءأ ُٓ ًۡ  َءٝاَُذۡرَت ُٓ َُذۡرَت

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

14  ًُ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًُ إحَِلۡ
نَِ 19

َ
  أ

َ
نَِ َ۫ىأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

َ َلٓ  22 ِٰ ة  ٌَ ِٰ َل  َو ة  ٌَ  إلضافةمطقاً: بإسكاف ياء ا َو
ُٓٔنَ  22  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
ِذُ  23 َّتَّ

َ
ِذُ  َءخ ِذُ  َءٝاَّتَّ َّتَّ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءخ

 يُرِۡدِنۦ يُرِۡدنِ  23
تحذؼ وصالً  بإثبات ياء زائدة ساكنة

 للتخلص من التقاء الساكنين
 ائدة ساكنةمطلقًا: بإثبات ياء ز  يُِلُِذوِنۦ يُِلُِذونِ  23
ُٓٔنِ  25 ٍَ ُِٓٔنۦ فَٱۡش ٍَ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱۡش
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  26
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30 ًِٓ تِي

ۡ
ُٓ  يَأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًيَأ

31  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
ة 32 ٍَّ َّ ة ل ٍَ َّ  بتخفيف الميم ل
35  ٓۚ ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
ۚٓ خ  ءبضم الها ًۡ

رَ  39 ٍَ رَ  َوٱىَۡل ٍَ رُ  َوٱىَۡل ٍَ  بضم الراءروح:  َوٱىَۡل
41  ًۡ ُٓ  بألف بعد الياء مع كسر التاء والهاء ًۡ ِٓ ذِ ٰـَ ُذّرِيَّ  ُذّرِيََّذ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  45
46 ًِٓ تِي

ۡ
ُٓ  دَأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًدَأ

 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  47
ۡركَِدَُة   52 ۡركَِدَُة   َهََٰذا ٌَّ  سكتال بترؾ وصاًل: َهََٰذا ٌَّ
ِ  ِغَرَٰٞط  61  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 

تخفيف ب , فرويس:بضم الجيم والباء َّلّٗ جُ صُ  َلّٗ جُ صُ  ِصجَِّلّٗ  62
 , وروح: بتشديد الالـالالـ

65  ًۡ يِۡديِٓ
َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

َرََٰط  66 َرََٰط ٱل َرََٰط ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ّػِ

68  ُّ َِّهِۡص ُّ ِهُ َُ  ُج وضم  ,وإسكاف الثانية ,بفتح النوف األولى ۡص
 مع تخفيفها؛ واإلخفاء جليالكاؼ 

لِئُنَ  68 ۡٓ لِئُنَ تَ  َح  بالتاء بدؿ الياء ٓۡ
69  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُِِذرَ  70 ُ  حّلِ  بالتاء بدؿ الياء ِِذرَ تّلِ
ََ ٱىۡ  70 َٰفِرِي ََ  َؽ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

77  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوِهَ  َوِهَ  78
79  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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 ثَِؼَِٰدرٍ  ۡلِدرُ حَ  ثَِؼَِٰدرٍ  81
رويس: بياء مفتوحة بدؿ الباء, وإسكاف 

راء دوف القاؼ, وحذؼ األلف, وضم ال
 تنوين؛ وتفخيم الراء والقلقلة جلي

81  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ِ  بَِيِدهِۦ 83  رويس: بكسر الهاء دوف صلة بَِيِدهِۦ بَِيِده
ُٓٔنَ  83  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
 

 سورة الصافات(  37) 
 

َِحٍ  6 َِحِ  ثِزِي  بالكسر دوف تنوين ثِزِي
ُٓٔنَ  لَّ  8 ٍَّ ُٓٔنَ لَّ يَصۡ  يَصَّ  وتخفيف الميم ,بإسكاف السين ٍَ
11  ًۡ ِٓ ُٓ  فَٱۡشَذۡفذِ ًۡ  ًۡ فَٱۡشَذۡفذِ ِٓ  رويس: بضم الهاء فَٱۡشَذۡفذِ
ءَِذا 16

َ
  أ

َ
ءَِذا َذا۬۬ أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

َِة 16 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ

ءَُِّة 16
َ
بحذؼ ىمزة )أي  بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  19
ِ  ِغَرَٰطِ  23  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  35
َِّة 36 ِ ن

َ
  أ

َ
َِّة َِّةـ۫ىأ ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

ۡخيَِػيَ  40 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية الالـ بكسر ِػيَ ٱل
45 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
49  ََّ ُٓ جَّ

َ
َّ  َند ُٓ جَّ

َ
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙند

ءََُِّم  52
َ
  أ

َ
ءََُِّم  ََُّ۬۬م  أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

ءَِذا 53
َ
۬ أ

َ
ءَِذا َذاأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

َِة 53 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ



 الجزء الثال  والعشرين فرش                                                                  الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 093      

 

 

ءَُِّة 53
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 
56  َِ َِ  ىََُتۡدِي  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦىََُتۡدِي
60  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
72 ًِٓ ُٓ  ذِي  بضم الهاء ًذِي
ۡخيَِػيَ  74 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل
نِۡفَكً  86

َ
  أ

َ
نِۡفَكً  ۡفَكً ـ۫ىأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

93  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
99  َِ ِدي ۡٓ ۦ َشَي َِ ِدي ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َشَي
َُٰجَِنَّ  102 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي
ثَخِ  102

َ
د ثَخِ  َيَٰٓ

َ
َٰد  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗي

106  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
َرََٰط  118 َرََٰط  َرََٰط ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ
ة 119 ٍَ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ةَعيَۡي  بضم الهاء ٍَ
ۡخيَِػيَ  128 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل

 يَةِشيَ  لِ َءا إِۡل يَةِشيَ  130

الـ, بفتح الهمزة وألف بعدىا, وكسر ال
فهي كلمة مفصولة عن لفظ )ياسين(, 
ويجوز لو الوقف على )آؿ( اضطراراً أو 

 اختباراً؛ وال يخفى البدؿ
137 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
142  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
145  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
149  ًۡ ِٓ ُٓ  فَٱۡشَذۡفذِ ًۡ فَٱۡشَذۡفذِ  ًۡ فَٱۡشَذۡفذِ  رويس: بضم الهاء ِٓ
ُرونَ  155 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
ۡخيَِػيَ  160 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل
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163  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

تحذؼ وصالً  بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَغةلِ  َغةلِ  163
 للتخلص من التقاء الساكنين

ۡخيَِػيَ  169 ٍُ ۡ ۡ  ٱل ۡخيِ ٱل  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٍُ
 

 سورة ص(  38) 
 

َلَت  3 َلَت  وَّ  -كحفص-يقف عليها بالتاء  مستثنى: وَّ
ُءُزَِل  8

َ
۬ أ

َ
ُءُزَِل  ُزَِل أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َعَذاِبۦ َعَذابِ  8
 ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ِعَلةِبۦ ِعَلةبِ  14

ُدَلٓءِ إِلَّ  15 رويس: بين الكلمتين: بتسهيل الهمزة  َهَُٰدَلٓءِ إِلَّ  لَّ ٝاَهَُٰدَلٓءِ  َهَٰٓ
 الثانية

َرَٰطِ  22 َرَٰطِ  َرَٰطِ ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ
َضحٞ  23 ۡٓ َضحٞ  َوِىَ َج ۡٓ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوِى َج
33   َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت ؙ  لََعَ
ُِۡػت   41 ِ َِِ  ث  بفتح النوف والصاد ت  َػ ث
ةقٞ  57  بتخفيف السين وََغَصةقٞ  وََغصَّ
 وَ  َوَءاَخرُ  58

ُ
 بضم الهمزة, وحذؼ األلف َخرُ أ

63  ًۡ ُٓ َۡذَنَٰ َّتَّ
َ
ًۡ ٱ خ ُٓ َۡذَنَٰ بهمزة وصل بدؿ القطع, فيسقطها  َّتَّ

 وصاًل, ويبتدىء بػها مكسورة
67  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
69  َۡ ٌِ  َ ِٰ  َۡ ٌِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِٰ 
70  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
74  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
 وقفاً: بهاء السكت بَِيَدّيؙ   بَِيَديَّ   75
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ۡخيَِػيَ  83 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  انيةالث بكسر الالـ ِػيَ ٱل
 القاؼ بفتح فَٱۡۡلَقَّ  فَٱۡۡلَقُّ  84
87  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ِ  * ِظيِۢ 88  دَزِيُو ٱىِۡهَتَٰتِ  ِظي   ِمۡسِب ٱَّللَّ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلخفاء
 

 سورة الزمر(  39) 
 

3  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
4  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
5  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
6  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُِؾوَّ  8 َ  حّلِ ُِؾوَّ  ِؾوَّ حّلِ  بفتح الياءرويس:  حّلِ
9  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
15  ًۡ ِٓ يِي ْۡ

َ
ُٓ  َوأ يِي ْۡ

َ
 بضم الهاء ًۡ َوأ

15  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
َِجةدِ  16 َٰٓ َِجةدِۦ َي َٰٓ َِجةدِ  َي َٰٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنةرويس:  َي
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱتَُّلِٔنۦ فَٱتَُّلٔنِ  16

تحذؼ وصالً  بإثبات ياء زائدة ساكنة ِعَجةدِۦ ِعَجةدِ  17
 للتخلص من التقاء الساكنين

َٔ ذَ  22  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
 باإلشماـرويس:  َورِيَو  َوكِؒيَو  َورِيَو  24
ة 29 ٍّٗ ةيِ َسَٰ  َشيَ  وكسر الالـ ,بألف بعد السين ٍّٗ
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ََ ىِّ  32 َٰفِرِي َؽ

َٰؑىِّ  يۡ ََ يَۡؽ ََ ىِّ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة يۡ

38  ََّ َّ  (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙُْ
 ضم؛ واإلخفاء جليالبتنوين  َكَِٰظَػَٰخٞ  َكَِٰظَػَُٰخ  38

ِهِۦٓ  38  هُۥُرَّ  ُرّ
بفتح الراء, ويلزمو ضم ىاء الكناية, 

؛ وتفخيم لفظية واواً إتباع ىاء الكناية و 
 الراء جلي

َُٰخ  38 ِصَؽ ٍۡ ِصَؽَٰخٞ  ُم ٍۡ  ضم؛ واإلدغاـ جليالبتنوين  ُم

ۚۥٓ رَّۡمَذَ  رَّۡمَذِِّۚۦٓ  38 بفتح التاء, ويلزمو ضم ىاء الكناية,  ُّ
 لفظية واواً إتباع ىاء الكناية و 

41 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
ُٓٔنَ  44  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  49

53  ََ ِي َِجةدَِي ٱَّلَّ َٰٓ ََ  َي ِي َِجةدِي ٱَّلَّ َٰٓ , فتحذؼ وصالً بإسكاف الياءمطلقًا:  َي
 للتخلص من التقاء الساكنين

53  ْ ٔا َُِف ْ َتۡلِِ  َتۡل ٔا  النوف بكسر ُف
53  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

َتَٰ  56 دَ  َيََٰعۡۡسَ َتَٰ  ؙيَٰٓ ـَيََٰعۡۡسَ , مع المد وقفاً: بهاء السكت: رويس َيََٰعۡۡسَ
 الالـز في األلف

59  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

َِّدِ  61 َِّدِ  َوُي  خفيف الجيم؛وت ,بإسكاف النوفروح:  َوُيِِد  َوُي
 واإلخفاء جلي

62  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 باإلشماـرويس:  وَِصةْٓيءَ  وَصِؒةْٓيءَ  وَِصةْٓيءَ  69
70  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 باإلشماـرويس:  َوِشيقَ  َوشِؒيقَ  َوِشيقَ  71
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ِّ  فُذَِعۡخ  71  األولىبتشديد التاء  َعۡخ فُذ
71  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  72
 باإلشماـرويس:  َوِشيقَ  َوشِؒيقَ  َوِشيقَ  73
ِّ و فُذَِعۡخ و 73  األولىبتشديد التاء  َعۡخ فُذ
 باإلشماـرويس:  َورِيَو  َوكِؒيَو  َورِيَو  75
 

 غافر سورة(  40) 
 

3  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
5   ًۡ ُٓ َخۡذُت

َ
ًۡ   فَأ ُٓ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  فَأ

َ
ًۡ  فَأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: ُٓ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ِعَلةِبۦ ِعَلةبِ  5
ُخ  6 ٍَ ِ ُخ  ََك ٍَ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ََؗك
7  ًۡ ُٓ  َوكِِٓ ًۡ  ًۡ َوكِ  بضم الهاءرويس:  َوكِِٓ

9  ًُ ُٓ  َوكِِٓ ًِ  ًُ َوكِ مطلقاً, روح: بكسر  رويس: بضم الهاء َوكِِٓ
 الميم وصالً 

9  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
13  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ُِل  13 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َوُيزُِل  َوُيَزّ
 جلي

 ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ٱتلَََّلِقۦ ٱتلَََّلقِ  15
20  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ًۡ دَّ  22 ِٓ تِي

ۡ
ُٓ دَّ  أ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًۡ أ

25  ََ َٰفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

28  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
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َِةدِ  32 َِةدِۦ ٱتلَّ  : بإثبات ياء زائدة وصالً مطلقاً  ٱتلَّ
34  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
يِ َ فَ  37 َـّ

َ
يِ ُ  أ َـّ

َ
 بضم العين فَأ

ُٓٔنِ  38 ُِٓٔنۦ ٱدَّجِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱدَّجِ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  39
40  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 وفتح الخاء ,بضم الياء ئُنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخئُنَ  40
50  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
َٰفِرِي ٱىۡ َؽ

 رويس: باإلمالة ََ ٱىۡ
 بالتاء بدؿ الياء َِف ُ دَ  يََِف ُ  52
56  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُرونَ  58 ُرونَ حَ  َتَذَذنَّ  بدؿ التاء األولى بالياء َذَذنَّ
 وفتح الخاء ,بضم الياءرويس:  َشَيۡدُخئُنَ  ئُنَ ۡدخَ َشيُ  َشَيۡدُخئُنَ  60
62  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
65  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
67  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
68  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  73
74  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
ُٓٔنَ يُ  77  بفتح الياء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
ۡمرُ  78

َ
ۡمرُ  ۡمرُ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء أ

ََِّخ  85 ََِّخ  ُش  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ُؗش
 

 سورة فصمت(  41) 
 

6  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
9  ًۡ َُِّس ِ ن

َ
  أ

َ
ًۡ ـ۫ىأ ًۡ  َُِّس َُِّس ِ ن

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ
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10  ٓ ا َٔ آء   ءّٗ َش َٔ  بتنوين الكسر بدؿ تنوين الفتح َش
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوِهَ  َوِهَ  11
12  ََّ ُٓ َٰ َّ  َذَلَؾى ُٓ َٰ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙذَلَؾى
14  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

15  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
16  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
َِصةت   16 ۡ  َنَّ  بإسكاف الحاء َصةت  َنَّ
 الشين ضمبنوف مفتوحة بدؿ الياء, و  ُۡشُ ََنۡ  َُيَۡۡشُ  19
ۡعَدآءُ  19

َ
ۡعَدآءَ  أ

َ
 بفتح الهمزة األخيرة أ

20  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
21  ًَ ِ َٔ ۬   ل ُْ ًَ  َو ِ ُْ ۬   ؙل  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ُٓٔنَ  21  يمبفتح التاء, وكسر الج ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
25  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ًُ  خ ِٓ ُٓ  ۬  َعيَۡي يِۡدي

َ
ُٓ  ًۡ خ  بضم الهاء ًُ ۬  َعيَۡي

ۡعَدآءِ  28
َ
ۡعَدآءِ  ۡعَدآءِ وَ َصَزآُء  َصَزآُء أ

َ
 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة َصَزآُء أ

رَُِة 29
َ
رۡ  أ

َ
 بإسكاف الراء؛ وال يخفى تفخيمها َُةأ

30  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  اءبضم اله ًُ َعيَۡي
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  34
36  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
37  ََّ ُٓ َؙّ َخيََل ُٓ  سكتال بهاء :قفاً و  َخيََل
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  43

 ءَ  ۡعَضِمّٞ ٝاءَ  ۡعَضِمّٞ ٝاءَ  44
َ
–بتسهيل الهمزة الثانية  رويس: ۡعَضِمّٞ أ

 ثانيةال الهمزة ؛ روح: بتحقيي-كحفص
44   َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ َو ُْ   ۬ ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
44  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
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َرَٰت   47 ٍَ َرت   :وغَلً  َث ٍَ   َث
َرت   :وكفةً  ٍَ  َؗث

وقفاً: بالهاء و  (؛باإلفراد) بحذؼ األلف
 بدؿ تاء المؤن 

47  ًۡ ِٓ َِةدِي ُٓ  ُح َِةدِي  بضم الهاء ًۡ ُح
52  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :اً قفو  ُْ
53  ًۡ ِٓ ُٓ  َشُُنِي  بضم الهاء ًۡ َشُُنِي

ِيُۢط 54 ِ *  َمُّ ِيٌؿ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ًٓ  َمُّ  ظ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلظهار
 

 سورة الشورى(  42) 
 

4  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

ۡرنَ  5  ۡرنَ َففِ ِيَ  َحَذَففَّ
بنوف ساكنة بدؿ التاء, وكسر الطاء مع 
تخفيفها, واإلخفاء جلي وكذل  ترقيي 

 الراء
5  ٓۚ ََّ ِٓ ِ ٔۡك َٔ ۬   فَ ُْ  ٓۚ َّ ِٓ ِ ٔۡك َؙٔ فَ ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ۬  
6  ًۡ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
9   َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ (ٌٓةً ) َو ُْ   ۬ ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
11  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ًۡ وَ  16 ِٓ ُٓ وَ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
19  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 بكسر الهاء دوف صلة ُُۡددِِّ  ُُۡددِِّۦ 20
22  َٔ ُْ َٔ  َو ُْ   ۬  ُْ َؙٔ َؙٔ َو ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ۬  
25  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ئُنَ  25 َٓ ئُنَ حَ  َتۡف َٓ  بدؿ التاء بالياء ۡف
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ُِل  27 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  يُزُِل  ُحَزّ
 جلي

ۥ 27 ُّ ۚٓ إَُِّ ۚٓ  يََظةُٓء ۥٝايََظةُٓء ُّ َُّ  ۬ 
 ٓۚ ۥوِ يََظةُٓء ُّ ۥ َُّ ُّ ۚٓ إَُِّ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء

 أو إبدالها واواً مكسورة

28  َٔ ُْ ُْ  (ٌٓةً ) َو  سكتال هاءب :قفاً و  َؙٔ َو

ُِل  28 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  يُزُِل  ُحَزّ
 جلي

29  ٍَ ِٓ ٍَ  ةذِي ُٓ  بضم الهاء ةذِي
29  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ارِ  32 َٔ ارِۦ ٱۡۡلَ َٔ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱۡۡلَ
34  ََّ ُٓ َّ  ئُبِۡل ُٓ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙئُبِۡل
ًَِٓعيَ  41 ُٓ  ۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
45  ًۡ ِٓ يِي ْۡ

َ
ُٓ  َوأ يِي ْۡ

َ
 بضم الهاء ًۡ َوأ

48  ًۡ ِٓ ًۡ  َعيَۡي ِٓ يِۡدي
َ
ُٓ  ۬  خ ُٓ  ًۡ َعيَۡي يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ ۬  خ

ة 49  يََظةُٓء إَِنَٰسّٗ
ةٝايََظةُٓء   ۬  َنَٰسّٗ
ةوِ يََظةُٓء  ة َنَٰسّٗ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء إَِنَٰسّٗ

 واواً مكسورة أو إبدالها

ۥ 51 ُّ ۚٓ إَُِّ ۚٓ  يََظةُٓء ۥٝايََظةُٓء ُّ َُّ  ۬ 
 ٓۚ ۥوِ يََظةُٓء ُّ َُّ 

ۥ ُّ ۚٓ إَُِّ رويس: وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية,  يََظةُٓء
 أو إبدالها واواً مكسورة

ِ  ِغَرَٰط   52  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
ِ  ِغَرَٰطِ  53  صادبدؿ ال بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 

 

 سورة الزخرف(  43) 
 

7 ًِٓ تِي
ۡ
ُٓ  يَأ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًيَأ

9  ََّ ُٓ َّ  َخيََل ُٓ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙخيََل
ا 10 دّٗ ۡٓ اَفَٰ ٌِ  َم  وألف بعدىا ,وفتح الهاء ,بكسر الميم دّٗ
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17  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

18  ْ ُدا ْ يَ  يُجَظَّ  وتخفيف ,وإسكاف النوف ,بفتح الياء جَظُدا
 ؛ واإلخفاء الجليالشين

18  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

بنوف ساكنة بدؿ الباء, وحذؼ األلف,  دَ ِعِ  ِعَبَٰدُ  19
 وفتح الداؿ, واإلخفاء جلي

ََٰو  24 بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف  ۡو كُ  َق
 الالـ

27  َِ ِدي ۡٓ ۦ َشَي َِ ِدي ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َشَي
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗورَّۡمَُخ  ۬  ؗرَّۡمََخ  َورَّۡمَُخ  َخ  رَّۡمَ  32
ة 35 ٍَّ َ ة ل ٍَ َ  بتخفيف الميم ل
 بالياء بدؿ النوف َلّيِۡؼ حُ  ُجَلّيِۡؼ  36
َٔ ذَ  36  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
 بكسر السين ُجٔنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٔنَ  37

َبَّ  41 َْ  َُۡذ

 :وغَلً 
َبن  َْ  َُۡذ
 :وكفةً 
جَ  َْ  ةَُۡذ

َبَّ  َْ  َُۡذ
رويس: بتخفيف النوف الثانية, وإذا وقف 

اؿ النوف ألفاً؛ وإقالب النوف دفيقف بإب
 مع ما بعدىا جلي

ََِّم  42 ََِّم  َم ُُرَِيِ ُُرَِي رويس: بإسكاف النوف الثانية؛ واإلخفاء  ُُرَِي
 جلي

42 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
ِ  ِغَرَٰط   43  بدؿ الصاد بالسين رويس: َرَٰط  غِ  َرَٰط  غ 
ُٓ  ُُرِيًِٓ 48  بضم الهاء ًُُرِي
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  48

49  َّ يُّ
َ
د َٓ  َيَٰٓ حُّ

َ
َٰد بإثبات ألف؛ وال يخفى حذؼ األلف  ةَي

 وصاًل اللتقاء الساكنين
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52  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
َِة 58 ُذ َٓ ِ َٰل

َ
َِة ٝاءَ  َءأ ُذ َٓ ِ َِ  َٰ۬ل ُذ َٓ ِ َٰل

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ةَءأ

58  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
59  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِٔن   61 ُٓ ِٔنۚۦٓ  َوٱدَّجِ ُٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوٱدَّجِ
ِ  ِغَرَٰٞط  61  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 
ُٓٔنِ  63 ي ـِ

َ
ُٓٔنِ  َوأ ي ـِ

َ
 بإثبات ياء زائدة ساكنةمطلقًا:  ۦَوأ

64  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِ  ِغَرَٰٞط  64  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 
َِجةدِ  68 َٰٓ َِجةدِۦ َي َٰٓ َِجةدِ  َي َٰٓ  ساكنة زائدة بإثبات ياءرويس: مطلقًا:  َي
ٌٔۡف  68 َٔۡف  َخ  بفتح الفاء دوف تنوين َخ
71 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

ِٓيِّ  71 ة تَۡظَذ ٌَ  ّْ ِٓي ة تَۡظَذ ٌَ 
بحذؼ ىاء الضمير؛ وال يخفى حذؼ 

 (تَۡظَذِّه الياء وصالً اللتقاء الساكنين )
 بكسر السين ُجٔنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٔنَ  80
80  ًۡ يِۡٓ ُٓ  َلَ ۡح  بضم الهاء ًۡ َلَ
84  َٔ ُْ ُْ  (ٌٓةً ) َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
84  ٞ َّٰ ةٓءِ إَِل ٍَ ٍَ  ٱلصَّ ٞ ٝاةٓءِ ٱلصَّ َّٰ ٞ  َل َّٰ ةٓءِ إَِل ٍَ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية ٱلصَّ

ُٓٔنَ  85  ُٓٔنَ رۡصِ دَ  ُٓٔنَ رۡصِ يَ  دُرَۡص
بالياء بدؿ التاء, وبفتح الياء, رويس: 

وكسر الجيم, روح: بفتح التاء, وكسر 
 الجيم

بفتح الالـ, وضم الهاء مع صلتها بواو  ۥُّ َورِييَ  َورِييِِّۦ 88
 لفظية
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 سورة الدخان ( 44) 
 

6  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 بضم الباء َربُّ  َرّبِ  7
8  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
18  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة دَرُِۡمُِٔنۦ دَرُِۡمُٔنِ  20
 ائدة ساكنةمطلقًا: بإثبات ياء ز  فَٱۡخََتِلُِٔنۦ فَٱۡخََتِلُٔنِ  21
29  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  35
42  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗطَضَرَت  َطَضَرَت  43
 بالتاء بدؿ الياءروح:  ۡغِِل تَ  َحۡغِِل  َحۡغِِل  45
 بضم التاء ئُهُ فَٱۡخذُ  فَٱۡعذِئُهُ  47
57  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 

 سورة الجاثية(  45) 

 
 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم َءاَيَٰخ   َءاَيَٰخٞ  4
 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم َءاَيَٰخ   َءاَيَٰخٞ  5
ُِٔنَ  6 ٌِ ُِٔنَ دُ  يُۡد ٌِ ُِٔنَ  ۡد ٌِ  بالتاء بدؿ الياءرويس:  يُۡد
ُزًواۚٓ  9 زُ  ُْ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُْ
 بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  ُٓٔنَ دُرۡصَ  15
آءّٗ  21 َٔ آءٞ  َش َٔ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين ضم  َش
ُرونَ  23 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
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 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  24
25  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
ح   28 ٌَّ

ُ
ۚٓ ُُكُّ أ ۚٓ ُُكَّ  َصةثَِيحّٗ ح   َصةثَِيحّٗ ٌَّ

ُ
 بفتح الالـ أ

30  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  32
 باإلشماـرويس:  َورِيَو  َوكِؒيَو  َورِيَو  34
35  ًۡ َۡذُت ًۡ  ٱَّتَّ َۡذُت َذتُّ  ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء روح: ًۡ ٱَّتَّ
ا 35 ُزوّٗ زُ  ُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
37  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال ءبها :قفاً و  َؙٔ َو
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 سورة األحقاف(  46) 
 

6  ََ ََ  َكَٰفِرِي ََ  َكَٰؑفِرِي  رويس: باإلمالة َكَٰفِرِي
7  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
8  َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ ۬  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو
9  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ
ُِِذرَ  12 ُ  حّلِ  بالتاء بدؿ الياء ِِذرَ تّلِ
ٌٔۡف  13 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
13  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

ًِة   15 ًِة  ظُ  إِۡظَسَٰ وإسكاف  ,وضم الحاء ,بحذؼ الهمزة ۡص
 , وحذؼ األلفالسين

ۥ 15 ُّ ۥۡػ َوفَ  َوفَِصَٰيُ ُّ بفتح الفاء, وإسكاف الصاد, وحذؼ  يُ
 األلف

15   َّ يَّ  لََعَ َّ  َنَِٰلَ يّ  ۬  لََؙعَ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙنَِٰلَ
 (فيهما)بدؿ النوف  بياء مضمومة َذَضةَوزُ يُ وَ  َذَلجَُّو  حُ  َوَجَذَضةَوزُ  َجَذَلجَُّو   16
16  ََ ۡظَص

َ
َُ  أ ۡظَص

َ
 بضم النوف أ

ّف   17
ُ
فَّ  أ

ُ
 وفتح الفاء ,بحذؼ التنوين أ

18  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي

20  ًۡ ۡجُذ َْ ۡذ
َ
ًۡ  أ ۡجُذ َْ ذۡ  َءٝاۡذ

َ
ًۡ َءأ ۡجُذ رويس: بتسهيل و  ,ىمزة استفهاـ بزيادة َْ

 الهمزة الثانية
24  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ْوَلَٰٓهَِم  32
ُ
ۚٓ أ ۡوحِلَةُٓء

َ
ۚٓ  أ ۡوحِلَةُٓء

َ
أ
 ْوَلَٰٓهَِم ٝا

 ٓۚ ۡوحِلَةُٓء
َ
أ

ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
 أ

 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية

33  ََّ ِٓ َّ  ِِبَيۡلِ ِٓ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙِِبَيۡلِ
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 ِدرُ لۡ حَ  ثَِؼَِٰدرٍ  33
بياء مفتوحة بدؿ الباء, وإسكاف القاؼ, 
وحذؼ األلف, وضم الراء دوف تنوين؛ 

 والقلقلة وتفخيم الراء جلي
 

 سورة محمد (  47) 

 

2  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ًۡ شَ  5 ِٓ ِدي ۡٓ ُٓ شَ  َي ِدي ۡٓ  بضم الهاء ًۡ َي
10   ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ  َعيَۡي
ِ وَ  10 ََ ل َٰفِرِي َؽ

ِ وَ  يۡ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ وَ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي َؽ
 باإلمالةرويس:  يۡ

11  ََ َٰفِرِي َؽ
َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ

 باإلمالةرويس:  ٱىۡ

يَِّ 13
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  13
15  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

18  ٓۚ ة َٓ ـُ ا َۡشَ
َ
 َصةَٓء أ

َصةَٓء 
ۚٓ ٝا ة َٓ ـُ ا  َۡشَ

َصةَٓء 
 ٓۚ ة َٓ ـُ ا َۡشَ

َ
 أ

 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية

22  ًۡ ُۡذ حلَّ َٔ ًۡ حّلِ ُٔ دُ  دَ ًۡ  ُذ ُۡذ حلَّ َٔ رويس: بضم التاء والواو, وكسر الالـ؛  دَ
 وال يخفى أف الياء تصبح مدية

22  ْ ٔٓا ُٓ ْ فَ لۡ َوتَ  َوُتَلّفِ ٔا بفتح التاء وإسكاف القاؼ, وفتح الطاء  ُٓ
 مع تخفيفها, وال تخفى القلقلة

ۡمَِلَٰ  25
َ
  َوأ

ُ
ساكنة  ياءبو  ,وكسر الالـ ,بضم الهمزة ۡمِِل َوأ

 بدؿ األلف
26  ًۡ ُْ اَر   إِۡسَ

َ
ًۡ أ ُْ اَر  بفتح الهمزة ۡسَ

31  ْ ا َٔ ْ  َوَجۡجيُ ٔا ْ  َوَجۡجيُ ا َٔ  َوَجۡجيُ
؛ وال يخفى رويس: بإسكاف الواو األخيرة

فتمد وصالً على أنها تصبح مدية 
  المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو
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 سورة الفتح(  48) 

 

ٗـّ  2 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
4  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
6  ًۡ ِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
10  ٓۚ ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
ۚٓ خ  ءبضم الها ًۡ

10  َ ُّ ٱَّللَّ َ  َعيَۡيِّ  َعيَۡي )عليو(؛ وترقيي الـ لفظ  كسر الهاءب ٱَّللَّ
 الجاللة جلي

 بدؿ الياء األولى بالنوفروح:  ۡدتِيِّ ُِ فَصَ  فََصُيۡدتِيِّ  فََصُيۡدتِيِّ  10
12  ًۡ ِٓ يِي ْۡ

َ
ُٓ  أ يِي ْۡ

َ
 بضم الهاء ًۡ أ

13  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  اإلمالةرويس: ب يَۡؽ
18  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
ٗـّ  20 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
24  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
24  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
26  ًُ ِٓ ِ ًِ  كُئُب ِٓ ِ  بكسر الميم وصالً  كُئُب
28  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
29  ِ ًُ ث ِٓ  ًِ ِٓ ِ  بكسر الميم وصالً  ث

نا 29 ٍَ ِ  * َعِظي ة ِمۡسِب ٱَّللَّ ٍّٗ ََ  َعِظي ِي ة ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
َٰد  َي

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
 

 سورة الحجرات(  49) 
 

1  ْ ٔا ُم ْ َلدَّ َل تَ  َل ُتَلّدِ ٔا  بفتح التاء والداؿ ُم
5  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
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9  َٰٓ َٰ ِ َء إ َء  دَِفٓ َٰ ٝادَِفٓ َٰ  َٰ َٰ ِ َء إ  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية دَِفٓ

10  ٓۚ ًۡ ۡيُس َٔ َخ
َ
َٔ إِ  أ ِ ۡخ ۚٓ د ًۡ  ُس

بكسر الهمزة, وإسكاف الخاء, وتاء 
مكسورة بدؿ الياء؛ والتفخيم النسبي 

 للخاء جلي
11   ََّ ُٓ ِۡ ِ ٌّ   َؙّ ُٓ ِۡ ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ٌّ
11  ْ ُزٓوا ٍِ ٍُ  دَيۡ ْ دَيۡ  بضم الميم ُزوا
ة 12 ۡيذّٗ ٌَ  ِ ّي ةٌَ ة ذّٗ ۡيذّٗ  بكسر الياء مع التشديدرويس:  ٌَ
 بهمزة ساكنة بعد الياء يِۡذُسً ٔـۡ يَ  يَيِۡذُسً 14
17  َّ َّ  لََعَ  وقفاً: بهاء السكت لََؙعَ
 

 سورة ق(  50) 
 

3  
َ
  َذاءِ أ

َ
  َذا۬۬ أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َذاءِ أ

َِة 3 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة وَِخيِدۦ وَِخيدِ  14
يَّ  23 يّ  َلَ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙلَ
يَّ  28 يّ  َلَ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙلَ
يَّ  29 يّ  َلَ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙلَ
37  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو

َِةدِ  41 َِةدِۦ ُح ات ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصالً بإثب ُح
 للتخلص من التقاء الساكنين

َِةدِ  41 ٍُ ۡ َِةدِۦ ٱل ٍُ ۡ  زائدة ساكنة ت ياءاثبمطلقًا: بإ ٱل
قُ  44 قُ تَظَّ  تََظلَّ  بتشديد الشين لَّ
45 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة وَِخيِدۦ وَِخيدِ  45
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 رياتسورة الذا(  51) 

 
27  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
30  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
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33  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
40  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
41  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  43
ُرونَ  49 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
ُجُدونِ  56 ۡٓ ُجُدوِنۦ حِلَ ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة حِلَ
ٔنِ  57 ٍُ ِٔنۦ ُحۡفِٓ ٍُ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ُحۡفِٓ
58  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِضئُنِ  59 ۡٓ ِضئُِنۦ يَۡصَذ ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يَۡصَذ
60  ًُ ِٓ ِم ۡٔ ًِ يَ  يَ ِٓ ِم  وصاًل: بكسر الميم ٔۡ
 

 سورة الطور(  52) 

 

21  ٍَ ً بِإِيَؿَٰ ُٓ ٍَ ٰـَ ُذّرِيَّ  ُذّرِيَُّذ ً بِإِيَؿَٰ ُٓ  في )ذريتهم( بزيادة ألف بعد الياء ُذ

21  ًۡ ُٓ ًۡ ُذّرِيََّذ ِٓ ِ ًۡ ُذّرِيَّ  ث ِٓ ِ بزيادة ألف بعد الياء, وكسر التاء والهاء  ًۡ ِٓ ذِ ٰـَ ث
 )بالجمع(

َٔ  ىَۡغٔٞ  23  ح الواو دوف تنوينبفت ىَۡغ
23  ًٞ ثِي

ۡ
ًَ  دَأ ثِي

ۡ
 بفتح الميم دوف تنوين دَأ

24  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
28  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِخ  29 ٍَ ۡٓ ِ ٍَخِ  ثِِ ۡٓ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗثِِ
ػ َ  37 ٍُ ۡ َػۡيِفُرونَ  ۡيِفُرونَ ٱل ٍُ ۡ  بالصاد فقط ٱل
ُلٔنَ  45 َٓ ُلٔنَ يَ  يُۡػ َٓ  بفتح الياء ۡػ
 



 فرش الجزء السابع والعشرين                                                                  ر للػقرآفالدرر الحساف في القراءات العش  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 202      

 

 

 سورة النجم(  53) 
 

4  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
7  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
ۥ 12 ُّ َذُذَؿَُٰروَُ

َ
َذذَ  أ

َ
ۥأ ُّ ُروَُ  ف الميم وحذؼ األلفاسكإو  ؛بفتح التاء ٍۡ

ََٰخ  19 َٰٓخَّ  ٱىؾَّ ََٰخ  ٱىلَّ  ٱىؾَّ
رويس: بتشديد التاء مع المد المشبع, 

ى نيخفى أف ىذا اللفظ مستثوال 
 ليعقوب, فهو يقف عليو بالتاء

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  23
23  ًُ ّبِِٓ ًِ  رَّ ّبِِٓ  وصال: بكسر الميم رَّ
30  َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ ۬  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو
32  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
َٔ ذَ  35  تسكال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ

43  َٔ ُْ ۥ  ُّ َُّ
َ
َؙٔ   َوخ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 َوخ

 ُّْ  َُّّ
َ
َؙٔ ََؙٔوخ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 اءهاء في الهالبإدغاـ رويس بخلف عنو:  َوخ

 على )ىو( سكتال بهاء :قفاً و ويعقوب 

44  َٔ ُْ ۥ  ُّ َُّ
َ
َؙٔ   َوخ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 َوخ

 ُّْ  َُّّ
َ
َؙٔ ََؙٔوخ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 اءهاء في الهالبإدغاـ رويس بخلف عنو:  َوخ

 على )ىو( سكتال بهاء :قفاً و عقوب وي

48  َٔ ُْ ۥ  ُّ َُّ
َ
َؙٔ   َوخ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 َوخ

 ُّْ  َُّّ
َ
َؙٔ ََؙٔوخ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 اءهاء في الهالبإدغاـ رويس بخلف عنو:  َوخ

 على )ىو( سكتال بهاء :قفاً و ويعقوب 

49  َٔ ُْ ۥ  ُّ َُّ
َ
 َوخ

  َؙٔ ُْ ۥ  ُّ َُّ
َ
 َوخ

 ُّْ  َُّّ
َ
َؙٔ ََؙٔوخ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 اءهاء في الهالبإدغاـ عنو:  رويس بخلف َوخ

 على )ىو( سكتال بهاء :قفاً و ويعقوب 
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وَىَٰ  50
ُ
 ََعًدا ٱۡۡل

 َىَٰ وٱُل٘
 

ا ىُّ  :وغَلً    َىَٰ ـََٔعدّٗ
 
 اثذداءً 

  َىَٰ ـٔٱىُ  /1
  َىَٰ ىُـٔ /2
3/  

ُ
 َىَٰ وٱۡۡل

لفظة )األولى( بلفظة )عادًا(  عند وصل
يقرأ: بنقل حركة الهمزة للساكن الذي 

 ـ( مع حذؼ ىمزةقبلها وىو )الال
 , وبإدغاـ تنوين )عاداً( في الـالقطع

 لى(.و )األ
لى(, لو ثالثة أوجو/ و ابتداًء بلفظة )األ

األوؿ: االبتداء بهمزة وصل مفتوحة مع 
 .ضم الالـ

 .الثاني: االبتداء بالـ مضمومة
الثال : إرجاعها إلى أصلها )كحفص(, 

ؿ( التعريف, والهمزة أأي بإثبات )
 وىو المقدـ أداءً بعدىا,  المضمومة التي

ةَرىَٰ  55 ٍَ ةَرىَٰ َربَِّم تَّ  :وغَلً  َرّبَِم َتَذ  :ابتداءً وصاًل: بإدغاـ التاء في التاء؛  ٍَ
 -حفصك-بعدـ اإلدغاـ 

ِ * َوٱۡخُجُدواْ  62 ْ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ةَعحُ  َوٱۡخُجُدوا َبِخ ٱلصَّ  ٱۡرََتَ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

لسكت( فليعقوب دوف بسملة )مع عدـ ا
 حذؼ الواو اللتقاء الساكنين

 
 سورة القمر(  54) 

 

5  َِ ۦ ُتۡغ َِ بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصالً  ُتۡغ
 للتخلص من التقاء الساكنين

اعِ  6 اِعۦ ٱلَّ  ٱلَّ
فتمد مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة؛ 

وصاًل على المنفصل, أي بالقصر حسب 
 مذىبو

ة 7 ًٓ بفتح الخاء, وألف بعدىا, وكسر  ةًٓ ظِ ٰـَ خَ  ُخظَّ
 وتخفيف الشين

اِعِۖ  8 اِعۦ   ٱلَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱلَّ
َِةٓ  11 َِةَذَفذَّ  َذَفَذۡع  بتشديد التاء ۡع
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 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  16

 َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  18
 فتمدمطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة؛ 

وصاًل على المنفصل, أي بالقصر حسب 
 مذىبو

19  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  21
ُءىِِۡقَ  25

َ
۬ أ

َ
ُءىِِۡقَ  ىِِۡقَ أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

25  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

 َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  30
فتمد : بإثبات ياء زائدة ساكنة؛ مطلقاً 

وصاًل على المنفصل, أي بالقصر حسب 
 مذىبو

31  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
34  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  37
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  39
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء َءاَل  اَل َصةَٓء ۬ ةَٓء َءاَل صَ  41

ۡلَذِدر   55 ٌُّ  * ِ ۡلَذِدرِ  ِمۡسِب ٱَّللَّ َُ  ۔ ٌُّ  ٱلرَّۡظَؿَٰ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب  
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 ( سورة الرحمن 55) 

 

 وفتح الراء ,بضم الياء جُ رَ ُُيۡ  َُيُۡرجُ  22

ارِ  24 َٔ ارِۦ ٱۡۡلَ َٔ بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصالً  ٱۡۡلَ
 للتخلص من التقاء الساكنين

29  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
31  َّ يُّ

َ
َٓ  خ حُّ

َ
 وقفاً: بإثبات ألف بعد الهاء ةخ
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 تنوين الضمبتنوين كسر بدؿ روح:  َوَُنَةس   َوَُنَةٞس  َوَُنَةٞس  35
50  ٍَ ِٓ ٍَ  ةذِي ُٓ  بضم الهاء ةذِي
52  ٍَ ِٓ ٍَ  ةذِي ُٓ  بضم الهاء ةذِي

ق    54 َۡ إِۡشتَۡۡبَ ٌِ  َِ ق   ا۬٘ ٌِ ق    ۡشتَۡۡبَ َۡ إِۡشتَۡۡبَ رويس: بحذؼ الهمزة ونقل حركتها  ٌِ
 نوفللساكن الذي قبلها وىو ال

56  ََّ ِٓ ََّ  ذِي ُٓ ۡس ٍِ ُٓ  ۬  َحۡف َّ  َؙؙّ ذِي ُٓ ۡس ٍِ بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و  ؙ۬  َحۡف
 يهن(ففي )

58  ََّ ُٓ جَّ
َ
َّ  َند ُٓ جَّ

َ
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙند

66  ٍَ ِٓ ٍَ  ةذِي ُٓ  بضم الهاء ةذِي
68  ٍَ ِٓ ٍَ  ةذِي ُٓ  بضم الهاء ةذِي
70  ََّ ِٓ ُٓ  ذِي  سكتال بهاء :قفاً و بضم الهاء؛ و  َؙؙّ ذِي
74  ََّ ُٓ ۡس ٍِ َّ  َحۡف ُٓ ۡس ٍِ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙحۡف
 

 ( سورة الواقعة 56) 

 

17  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 بفتح الزاي فُٔنَ يُزَ  يُزِفُٔنَ  19
35  ََّ ُٓ َنَٰ

ۡ
نَظأ

َ
َّ  أ ُٓ َنَٰ

ۡ
نَظأ

َ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙأ

36  ََّ ُٓ يَۡنَٰ َٓ َّ  فََض ُٓ يَۡنَٰ َٓ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙفََض
نَِذا 47

َ
  أ

َ
نَِذا َذا۫ى أ

َ
 ثانيةرويس: بتسهيل الهمزة ال أ

َِة 47 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ

ءَُِّة 47
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 
 بفتح الشين َب ََشۡ  َُشَۡب  55
59  ًۡ ُُذ

َ
ًۡ  َءأ ًۡ  َءٝاُُذ ُُذ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

ُرونَ  62 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
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64  
َ
ًۡ َءأ ًۡ  ُُذ ًۡ  َءٝاُُذ ُُذ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

69  ًۡ ُُذ
َ
ًۡ  َءأ ًۡ  َءٝاُُذ ُُذ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

72  ًۡ ُُذ
َ
ًۡ  َءأ ًۡ  َءٝاُُذ ُُذ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

رويس: بضم الراء؛ وال يخفى أف الواو  فََرۡوحٞ  وحٞ فَرُ  فََرۡوحٞ  89
 تصبح مدية

َُِّخ  89 َُِّخ  وََص  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗوََص
95  َ َٔ ل ُٓ  َ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ل
 

 سورة الحديد(  57) 

 

1  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
2  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
3  ُْ َٔ   ۬ َٔ ُْ ُْ  َؙٔ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو
4  ُْ َٔ   ۬ َٔ ُْ ُْ  َؙٔ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو
 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  5
6  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
9  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ُِل  9 بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  يُزُِل  ُحَزّ
 جلي

 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  9
ۥ 11 ُّ َِف ۥُيَؾِّٓ ذَ  َذُيَضَٰٓ ُّ  بحذؼ األلف, وتشديد العين َف
12  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

12  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  13
ۡمرُ  14

َ
ۡمرُ  ۡمرُ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َصةَٓء أ
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 ياءبالتاء بدؿ ال ۡدَخذُ دُ  يُۡدَخذُ  15
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  15
 بتشديد الزاي َل َُزَّ  ََُزَل  16
16  ْ ٔا ْ دَ َوَل  َوَل يَُسُُٔ ٔا ْ  ُسُُٔ ٔا  رويس: بالتاء بدؿ الياء َوَل يَُسُُٔ
16  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
18   َُٓ َّٓ  يَُضَٰ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف ُ  يَُؾ
24  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال اءبه :قفاً و  ُْ
27  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
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 لةسورة المجاد  (  58) 

 

ُِرونَ  2 وتشديد الظاء والهاء  ,بفتح الياء ُرونَ َّٓ ظَّ حَ  يَُظَٰٓ
 وحذؼ األلف ,وفتحها

2  ََّ ُْ َؙّ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

2  َٰٓ  ۭ۬ يـِٔ ٱلَّ
قرأ حي  بحذؼ الياء التي بعد الهمزة, 

ٓ ) مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة   (ءِ ٱلَّ

ُِرونَ  3 وتشديد الظاء والهاء  ,بفتح الياء ُرونَ َّٓ ظَّ حَ  يَُظَٰٓ
 وحذؼ األلف ,وفتحها

ِ وَ  4 ََ ل َٰفِرِي َؽ
ِ وَ  يۡ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ وَ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة يۡ
ِ وَ  5 ََ ل َٰفِرِي َؽ

ِ وَ  يۡ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ وَ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة يۡ

7  َٔ َؙٔ (زحاثلَل) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ۡزَثَ  7

َ
ۡزَثُ  َوَلٓ أ

َ
 بضم الراء َوَل أ

نَ  8 ۡٔ نَ  ٔنَ ضُ ذَ َوَيج َوَيَذَنََٰض ۡٔ  َوَيَذَنََٰض
بإسكاف النوف وتقديمها على رويس: 
 ؛وضم الجيم ,وحذؼ األلف ,التاء

 واإلخفاء والمد جلي
ِػَيخِ  8 ۡٓ ٌَ ِػَيخِ  َو ۡٓ ٌَ  مؤن وقفاً: بالهاء بدؿ تاء ال َؗو

9  ْ ا ۡٔ ْ ضُ ذَ دَج َتَذَنََٰض ْ  ٔا ا ۡٔ  َتَذَنََٰض
بإسكاف النوف وتقديمها على رويس: 
 ؛وضم الجيم ,وحذؼ األلف ,التاء

 واإلخفاء والمد جلي
ِػَيخِ  9 ۡٓ ٌَ ِػَيخِ  َو ۡٓ ٌَ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗو
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  (ٌٓةً ) رِيَو  11

َجَٰيِِس  11 ٍَ ۡ ضۡ  ٱل ٍَ ۡ بإسكاف الجيم, وحذؼ األلف,  يِِس ٱل
 (؛ وال تخفى القلقلةباإلفراد)

11  ْ وا ْ  ٱنُِشُ وا ْ ٱنِِشُ  ۬  فَٱنُِشُ ْ ۬  فَٱنِِشُ  وا (؛ وال يخفى أّف فيهما)بكسر الشين  وا
 االبتداء بهمزة الوصل يكوف بالكسر

13  ًۡ ۡطَفۡلُذ
َ
ًۡ  َءأ ًۡ  َءٝاۡطَفۡلُذ ۡطَفۡلُذ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ
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14 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
 بكسر السين ُجٔنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٔنَ  18
19  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
22  ًُ ِٓ ِ ًِ  كُئُب ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم كُئُب
 

 سورة الحشر(  59) 

 

1  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
2  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
2  ِ ًُ كُئُب ِٓ  ًِ ِٓ ِ  وصاًل: بكسر الميم كُئُب
 بضم العين َتۚٓ ٱلرُّعُ  ٱلرُّۡعَتۚٓ  2
ًۡ ثَ  2 ِٓ يِۡدي

َ
ُٓ ثَ  د يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ د

3  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي
9  ًۡ ِٓ ُٓ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ إحَِلۡ
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ رَ  رَُءوٞف  10
11  ًُ ِِٓ َُٰ ـَ ًِ  ِۡلِۡخ ِِٓ َُٰ ـَ  سر الميموصاًل: بك ِۡلِۡخ
14  ًۡ ُٓ ًۡ َُتۡصِ  َُتَۡصُج ُٓ  بكسر السين ُج
22  َٔ َؙٔ (اثلَلزح) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
23  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
24  َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ ۬  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو
 

 سورة الممتحنة(  60) 

 

1 ًِٓ ُٓ  (ٌٓةً ) إحَِلۡ  بضم الهاء ًإحَِلۡ
4  َٔ ۡش

ُ
َٔةٌ إِ  ةٌ أ  بكسر الهمزة ۡش
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ثًَدا 4
َ
َوٱۡۡلَۡغَؾةُٓء  َوٱۡۡلَۡغَؾةُٓء خ

 َبًداوَ 
َوٱۡۡلَۡغَؾةُٓء 

ثًَدا
َ
 خ

 رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة

6  ًۡ ِٓ ًۡ  ذِي ُٓ  بضم الهاء ذِي
َٔةٌ  6 ۡش

ُ
َٔةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

6  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
8  ٓۚ ًۡ ِٓ ۚٓ ُٓ إحَِلۡ  إحَِلۡ  بضم الهاء ًۡ

10 

   ََّ ُْ ُِٔ َذِع ٌۡ  فَٱ
   ََّ ِٓ ِ َِٰ  بِإِيَؿ
  ََّ ُْ ٔ ٍُ ُذ ٍۡ  َعيِ

  ََّ ُْ ٔ ُٓ ََّ   دَرِۡص ُْ 
   ََّ ُٓ َ ََّ   ل ُْ  دَِِهُعٔ

 ََّ ُْ ٔ ٍُ ۬   َءادَۡحُذ
 ٓۚ ََّ ُْ ُصَٔر

ُ
 أ

   َؙّ ُْ ُِٔ َذِع ٌۡ َؙّ    فَٱ ِٓ ِ َِٰ  بِإِيَؿ
  َؙّ ُْ ٔ ٍُ ُذ ٍۡ َؙّ   َعيِ ُْ ٔ ُٓ  دَرِۡص

  َؙّ ُْ   َؙّ ُٓ َ َؙّ  ۬   ل ُْ  دَِِهُعٔ
َؙّ ُْ ٔ ٍُ ۚٓ  َءادَۡحُذ َّ ُْ ُصَٔر

ُ
 ۬  أ

 سكتال بهاء :قفاً و 

10  ْ ٔا ِصُه ٍۡ ٍَ  َوَل ُت ْ صِّ َوَل ُت ٔا  وتشديد السين ,بفتح الميم ُه

12 
 ََّ ُْ ََٰد ۡوَل

َ
ََّ  أ ِٓ يِۡدي

َ
۬   ۬  خ

  ََّ ِٓ رُۡصيِ
َ
 َوأ

  ََّ ُٓ ۡٓ ِ ََّ  َذَجةي ُٓ َ  ل

َؙّ ُْ ََٰد ۡوَل
َ
ُٓ  أ يِۡدي

َ
۬   َؙّ۬  خ

رۡصُ 
َ
َؙّ  َوأ ِٓ َؙّ   يِ ُٓ ۡٓ ِ َؙّ َذَجةي ُٓ َ  ل

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 )أيديهن(في 

13  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 

 سورة الصف(  61) 
 

1  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
2  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
5  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
 وقفاً: بهاء السكت ؙيّ يَدَ  يََديَّ  6
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ۥٓ  6 ُّ ٍُ ِٓۡدي ٱۡش ِٓۡديَ  َب ۥ َب ُّ ٍُ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡش
7  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
8  ًُّ ذِ ٌُ  ٞ ًّ ذِ  بتنوين الضم؛ واإلدغاـ فيما بعدىا جلي ٌُ

بفتح الراء, وضم الهاء, والصلة بواو  ۥهُ ٔرَ ُُّ  ُُٔرِهِۦ 8
 ي؛ وتفخيم الراء جللفظية

9  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 

 ( سورة الجمعة 62) 
 

2  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
2  ًۡ ِٓ ًۡ  َعيَۡي ِٓ ُٓ  ۬  َويَُزّكِي ُٓ  ًۡ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ ۬  َويَُزّكِي
3  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
7  ٓۚ ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
ۚٓ خ  بضم الهاء ًۡ

 

 سورة المنافقون(  63) 
 

 بكسر السين ُجٔنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٔنَ  4
4  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  5
5  ْ ۡوا َّٔ َ ْ  ل ۡوا َّٔ َ ْ  ل ۡوا َٔ َ  بتخفيف الواو األولىروح:  ل
6  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
11  ٓۚ ة َٓ َصيُ

َ
ۚٓ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ ة َٓ َصيُ  َصيُ

َ
ۚٓ َصةَٓء أ ة  رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َٓ

 
 سورة التغابن(  64) 

 

1  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
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2  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ًۡ دَّ  6 ِٓ تِي

ۡ
ُٓ دَّ  أ تِي

ۡ
 بضم الهاء ًۡ أ

9  ًۡ ُس ُٓ ٍَ ًۡ ََنۡ  ََيۡ ُس ُٓ  بالنوف بدؿ الياء ٍَ
13  ٓۚ َٔ ُْ  ٓۚ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِفۡ  17 ُّ يَُؾِّٓ  ُّ يَُضَٰٓ  تشديد العين, و حذؼ األلفب ۡف
 

 سورة الطالق(  65) 

 

1 
  ََّ ُْ ََّ  َذَفيُِّلٔ ِٓ ِ د ىِِٓدَّ
  ََّ ُْ ََّ  َُّتۡرُِصٔ ِٓ ِ  ُبُئد

  َؙّ ُْ َؙّ  َذَفيُِّلٔ ِٓ ِ د ىِِٓدَّ
  َؙّ ُْ َؙّ َُّتۡرُِصٔ ِٓ ِ  ُبُئد

 سكتال بهاء :قفاً و 

2 
  ََّ ُٓ َصيَ

َ
 أ

  ََّ ُْ ۡمِصُهٔ
َ
 فَأ

 ََّ ُْ  فَةرِكُٔ

  َؙّ ُٓ َصيَ
َ
َؙّ   أ ُْ ۡمِصُهٔ

َ
 فَأ

َؙّ ُْ  فَةرِكُٔ
 سكتال بهاء :قفاً و 

َٔ ذَ  3  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ
 بتنوين الضم َبَٰيِأٌ  َبَٰيِأُ  3

ِۚۦٓ  3 ۡمرِه
َ
ۡمرَ  أ

َ
 ۚۥٓ هُ أ

ووصاًل: بفتح الراء, وضم ىاء الكناية؛ 
؛ وتفخيم بإتباع ىاء الكناية واواً لفظية
 الراء جلي

َٰٓ وَ  4  َو   ۭ (ٌٓةً ) يـِٔ ٱلَّ
قرأ حي  بحذؼ الياء التي بعد الهمزة, 

ٓ وَ ) مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة   (ءِ ٱلَّ

4 
 ََّ ُٓ ُت ََّ   فَِٓدَّ ُٓ َصيُ

َ
 ۬  أ

 ٓۚ ََّ ُٓ  َّمۡيَ
َؙّ ُٓ ُت َؙّ   فَِٓدَّ ُٓ َصيُ

َ
ۚٓ  ۬  أ َّ ُٓ  سكتال بهاء :قفاً و  َّمۡيَ

6 

  ََّ ُْ ُِٔ ۡشِه
َ
 أ

 ََّ ُْ و ۚٓ  دَُؾٓارُّ ََّ ِٓ  ۬  َعيَۡي
ۚٓ   (ٌٓةً ) ََّ ُٓ ۬    َّمۡيَ
ََّ  َٔ َف  ُْ ََّ  ةدُٔ ُْ ُصَٔر

ُ
 ۬  أ

  َؙّ ُْ ُِٔ ۡشِه
َ
َؙّ أ ُْ و ۬   دَُؾٓارُّ

 ُٓ ۚٓ َعيَۡي َّ ُٓ ۚٓ   َّمۡيَ َّ   ۬ 
َؙّ َٔ َف  ُْ َؙّ ةدُٔ ُْ ُصَٔر

ُ
 ۬  أ

بضم الهاء ؛ ومطلقًا: سكتال بهاء :قفاً و 
 ليهن(عفي )
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6  ًۡ ًۡ  وُۡصِدُك ًۡ وِ  وُۡصِدُك  روح: بكسر الواو ۡصِدُك

يَِّوَ  8
َ
ّح   َكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
ا 8 اُُّسُ  ُُّۡسرّٗ  بضم الكاؼ رّٗ
َجّيَِنَٰخ   11 َجيَّ  ٌُ  بفتح الياء َنَٰخ  ٌُ
12    ََّ ُٓ ََّ  ٌِۡسيَ ُٓ َِ َؙّ    ثَۡح ُٓ َؙّ ٌِۡسيَ ُٓ َِ  سكتال بهاء :قفاً و  ثَۡح

نا  12 ٍَ ِ * ِعيۡ ة ٱجلَِِّبُّ  ِمۡسِب ٱَّللَّ َٓ حُّ
َ
َٰد ة َي ٍّٗ  ِعيۡ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
 

 سورة التحريم(  66) 
 

1  ًَ ِ ًَ  ل ِ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙل
2  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
َرا 4 َٓ َٰ  دََظَٰ َرادَظَّ  بتشديد الظاء َٓ
4  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال هاءب :قفاً و  ُْ
8  ًۡ يِۡديِٓ

َ
ُٓ  خ يِۡدي

َ
 بضم الهاء ًۡ خ

9  ٓۚ ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي ۚٓ َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ
َت   10

َ
َت  ٱۡمَرأ

َ
َت  َوٱۡمَرأ

َ
َت  ۬  ؗٱۡمَرأ

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  َؗوٱۡمَرأ

 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  10
َت  11

َ
َت  ٱۡمَرأ

َ
 ء المؤن وقفاً: بالهاء بدؿ تا ؗٱۡمَرأ

ََِخ  12 ََِخ  ٱۡب  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤن  ؗٱۡب
 
 



 لتاسع والعشرينفرش الجزء ا                                                                  الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 224      

 

 

 سورة الممك(  67) 

 

1  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
2  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
4  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
 سكتال بهاء :قفاً و  َؙوِهَ  َوِهَ  7
14  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
15  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ٌُِِذً 16

َ
ٌُِِذً َءأ ٌُِِذً َءٝا

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

ن 16
َ
ةٓءِ أ ٍَ ةٓءِ  ٱلصَّ ٍَ ن َيَ ٱلصَّ

َ
ةٓءِ أ ٍَ  رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٱلصَّ

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  16
ن 17

َ
ةٓءِ أ ٍَ ٍَ  ٱلصَّ ن َيَ ةٓءِ ٱلصَّ

َ
ةٓءِ أ ٍَ  رويس: بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٱلصَّ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َُِذيرِۦ َُِذيرِ  17

 َُِسيِۦ َُِسيِ  18
وال ؛ مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة

 بمقدار وصالً يخفى المد المنفصل 
 مذىبو حسب حركتين

19  ََّ ُٓ ِصُه ٍۡ َؙّ ُح ُٓ ِصُه ٍۡ  سكتال بهاء :فاً قو  ُح
20  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِ  ِغَرَٰط   22  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
23  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
24  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

۬   ۡخ  َٔ ٓ  شِؒ ۬  َورِيَو  ۡخ  َٔ ِشٓ   27
 يَو َوكِؒ

۬   ۡخ  َٔ ِشٓ  
 َورِيَو 

 باإلشماـرويس: 

بتخفيف الداؿ, مع إسكانها؛ وال تخفى  دَۡدُعٔنَ  ُعٔنَ دَدَّ  27
 القلقلة
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وۡ  28
َ
ِِعَ أ وۡ  ٌَّ

َ
ِِع أ ٌَّ 

وال يخفى المد مطلقًا: بإسكاف الياء؛ 
المنفصل وصالً بمقدار حركتين حسب 

 مذىبو
28  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
29  َٔ َؙٔ (ٌٓةً ) ُْ  سكتال اءبه :قفاً و  ُْ

ِٓيِۢ 30 ٌَّ *  ِ ِٓي   ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٓنۚٓ  ٌَّ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
 

 سورة القمم(  68) 
 

1  ًِ ًِ  ٓنۚٓ َوٱىَۡليَ  بإدغاـ النوف في الواو ٓنۚٓ َوٱىَۡليَ
7  َٔ ُْ  َٔ ُْ َؙٔ ۬  َو ُْ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ۬  َو

ن 14
َ
 ءَ  َءٝان أ

َ
 نأ

بتسهيل  فرويس: ؛بزيادة ىمزة استفهاـ
الهمزة , أما روح: بتحقيي الهمزة الثانية

 الثانية
48  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
49  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
52  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 

 سورة الحاقة(  69) 
 

7  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  م الهاءبض ًۡ َعيَۡي
ۥ 9 ُّ ۥجَ كِ  َرۡجيَ ُّ  بكسر القاؼ, وفتح الباء يَ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِّهَ فَ  ِّهَ فَ  16

19  ّۡ ّ  : وغَلً  إَِّنِ  ١٩نَِتَٰجَِي   إَِّنِ  ١٩ نَِتَٰجَِي
ّۡ : وكفةً   نَِتَٰجَِي

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال
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20  ّۡ َٔ  ٢٠ ِظَصةبَِي ُٓ ّ  : وغَلً  َذ َٔ ذَ  ٢٠ ِظَصةبَِي ُٓ  
ّۡ : وكفةً   ِظَصةبَِي

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال

َٔ ذَ  21  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ

25  ّۡ ًۡ  ٢٥نَِتَٰجَِي َ ّ  : وغَلً  َول ًۡ  ٢٥ نَِتَٰجَِي َ   َول
ّۡ : وكفةً   نَِتَٰجَِي

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال

26  ّۡ ة ٢٦ ِظَصةبَِي َٓ َٰيَۡيَذ ّ  : وغَلً  َي ة ٢٦ ِظَصةبَِي َٓ َٰيَۡيَذ   َي
ّۡ : وكفةً   ِظَصةبَِي

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال

28 
  ّۡ ةحِلَ يََم  ٢٨ٌَ َْ  
ةحِلَّ   يََم َّْ  ٢٨ٌَ

ّ  : وغَلً  ةحِلَ يََم  ٢٨ ٌَ َْ  
ّۡ : وكفةً  ةحِلَ ٌَ 

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال

29  ّۡ َِي ّ  : وغَلً  ُخُذوهُ  ٢٩ُشيَۡطَِٰ َِي   ُخُذوهُ  ٢٩ ُشيَۡطَِٰ
ّۡ : وكفةً  َِي  ُشيَۡطَِٰ

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال

41  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ُِٔنَ  41 ٌِ ُِٔنَ يُ  دُۡد ٌِ  بالياء بدؿ التاء ۡد
ُرونَ  42 ُرونَ ذَّ يَ  دََذنَّ  د الذاؿيشدتو  ,بالياء بدؿ التاء نَّ
50  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

 
 سورة المعارج(  70) 

 

ََ ىِّ  2 َٰفِرِي َؽ
َٰؑىِّ  يۡ ََ يَۡؽ ََ ىِّ  فِرِي َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة يۡ
اَعحّٗ  16 اَعحٞ  َُزَّ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َُزَّ
 وإسكاف الصاد ,بفتح النوف ت  ۡػ َُ  ُُُػت   43

 

 سورة نوح(  71) 
 

ُٓٔنِ  3 ي ـِ
َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

16  ََّ ِٓ ُٓ  ذِي  سكتال بهاء :قفاً و بضم الهاء؛ و  َؙؙّ ذِي
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ۥٓ  21 هُ  وإسكاف الالـ ,بضم الواو الثانية هُۥۡلُ َووُ  َوَوَلُ
26  ََ َٰفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰؑفِرِي َؽ
ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ

 رويس: باإلمالة ٱىۡ
يَّ  28 َِٰلَ ـَ يّ  َوىِ َِٰلَ ـَ  وقفاً: بهاء السكت َؙوىِ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِِت  ثَۡحِِتَ  28

ِ * َتَجةَرنا  28 ا ِمۡسِب ٱَّللَّ وِحَ  َتَجةرّٗ
ُ
 كُۡو أ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلخفاء
 

 سورة الجن(  72) 
 

1  َّ َٰ ِ َؙّ إ َٰ ِ  وقفاً: بهاء السكت إ

ََِٰلَٰ وَ  3 ۥ دََع ُّ َُّ
َ
ََِٰلَٰ  خ ۥ دََع ُّ  ِإَوَُّ

 بكسر الهمزة, وىذا الموضع ضمن
, وىي االثنتا عشرة األولى, ( موضعاً 12)

, باإلضافة 14حتى اآلية  3أي من اآلية 
 19+  18أما اآليتين ف, 19إلى اآلية 

كحفص, وسيتم   –فيقرؤىما بفتح الهمزة 
 ذكرىا جميعاً فيما يلي

ۥ َانَ  4 ُّ َُّ
َ
ۥ َانَ  َوخ ُّ  بكسر الهمزة ِإَوَُّ

5  ٓ َِّة َِ َِ َُّة 
َ
َِّة َوخ َِ َِ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة 

 بفتح القاؼ والواو, مع تشديد الواو َل َّٔ َتلَ  َتُلَٔل  5
ۥ َانَ  6 ُّ َُّ

َ
ۥ َانَ  َوخ ُّ  بكسر الهمزة ِإَوَُّ

7  ْ ٔا ُِّ َِ  ًۡ ُٓ جَّ
َ
ْ  َوخ ٔا ُِّ َِ  ًۡ ُٓ  بكسر الهمزة ِإَوجَّ

8  َ َُّة ل
َ
َِةَوخ ۡص َِة ٍَ ۡص ٍَ َ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة ل

َِّة 9 َُّة ُن
َ
َِّة َوخ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة ُن

َُّة َل  10
َ
 بكسر الهمزة ِإَوَُّة َل  َوخ

َِّة 11 ٌِ َُّة 
َ
َِّة َوخ ٌِ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة 
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12  ٓ َِّة َِ َِ َُّة 
َ
َِّة َوخ َِ َِ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة 

ة 13 ٍَّ َ َُّة ل
َ
ةِإَوَُّ  َوخ ٍَّ َ  بكسر الهمزة ة ل

َِّة 14 ٌِ َُّة 
َ
َِّة َوخ ٌِ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة 

نَّ  18
َ
نَّ  َوأ

َ
 -كحفص  –بفتح الهمزة  َوأ

ة 19 ٍَّ َ ۥ ل ُّ َُّ
َ
ة َوخ ٍَّ َ ۥ ل ُّ َُّ

َ
 -كحفص  –بفتح الهمزة  َوخ

 وزيادة ألف بينهما ؛بفتح القاؼ والالـ َو ٰـَ كَ  كُۡو  20
28  ًَ يَ ۡٓ َ ُ  حّلِ ًَ حّلِ يَ ۡٓ  ۡٓ َ ًَ حّلِ  رويس: بضم الياء يَ
28  ًۡ يِۡٓ ُٓ  َلَ ۡح  بضم الهاء ًۡ َلَ

نا 28 ِ *  َعَدَد ُِو  ِمۡسِب ٱَّللَّ ٌّ زَّ ٍُ ۡ ة ٱل َٓ حُّ
َ
د ا َيَٰٓ  َعَددّٗ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
 

 سورة المزمل(  73) 
 

وِ ٱُُلۡع  3
َ
وُ  أ

َ
 قاء الساكنين بالضمتخلص من الت ٱُُلۡع  أ

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  6
 بكسر الباء مع بقاء التشديد رَّّبِ  رَّبُّ  9
9  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ۥ 20 ُّ وال يخفى إتباع ىاء  ؛بكسر الفاء والهاء ِّۦَوُِۡػفِ  َوُِۡػَف
 الكناية ياًء لفظية

ۥ 20 ُّ ِ  َوزُيَُس وال يخفى إتباع  ؛ية والهاءبكسر الثاء الثان ِّۦَوزُيُس
 ىاء الكناية ياًء لفظية

20  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ن  20 ًُ ِ *  رَِّظي ًٞ  ِمۡسِب ٱَّللَّ زِّرُ  رَِّظي دَّ ٍُ ۡ ة ٱل َٓ حُّ
َ
َٰد  َي

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
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 سورة المدثر(  74) 
 

َٰفِرِ  10 َؽ
ََ ٱىۡ ََ  ي َٰؑفِرِي َؽ

ََ  ٱىۡ َٰفِرِي َؽ
 رويس: باإلمالة ٱىۡ

31  ٓۚ َٔ َؙٔۚٓ  ۬  ِهَ  ُْ  سكتال بهاء :قفاً و  ؙ۬  ِهَ  ُْ
56  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 

 سورة القيامة(  75) 
 

ََيَۡصُت  3
َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

 بالياء بدؿ التاء جُّٔنَ َُيِ  ُُتِجُّٔنَ  20
 بالياء بدؿ التاء ونَ َذرُ يَ وَ  َودََذُرونَ  21
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  27

َۡ  َراق   27 َ رَّ  ٌَ بترؾ السكت؛ وال يخفى إدغاـ  وصاًل: اق  ٌَ
 النوف في الراء

ََيَۡصُت  36
َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

 
 سورة اإلنسان(  76) 

 

4  ِ ََ ل َٰفِرِي ِ  يَۡؽ َٰؑل ََ يَۡؽ ِ  فِرِي ََ ل َٰفِرِي  باإلمالةرويس:  يَۡؽ

4 
  :وكفةً 

 َشَؾَِٰصو ۬  َشَؾَِٰصََل 
  :وكفةً 

 َشَؾَِٰصو
  :وكفةً 

 َشَؾَِٰصََل 

أي , فقط على الالـوقف رويس: 
 بحذؼ األلف

 روح: وقف على األلف فقط
14  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
15 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
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ارِيَرا   َاَُۡخ  15 َٔ ارِيرَ  كَ َٔ ارِيرَ  كَ َٔ  ا  كَ

, أما -كحفص–وصاًل بحذؼ األلف
أي يقف , بحذؼ األلفوقفاً: فرويس: 
وال يخفى ترقيقها, روح: , على الراء

 -كحفص–وقف على األلف 
ارِيَراْ ٌَِ 16 َٔ ارِيَراْ ٌَِ كَ َٔ  -كحفص–مطلقًا: بحذؼ األلف كَ
19  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
20  ًَّ ًّ  َث ًَّ  َؙث  سكتال ءبها :قفاً و رويس:  َث
ٞق   21 ق ِۖ  ِإَوۡشتَۡۡبَ  بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم ِإَوۡشتَۡۡبَ

نا 31 ٍَ حِل
َ
ِ  * أ ة ِمۡسِب ٱَّللَّ ٍّٗ حِل

َ
ة أ ۡرَشَؾَِٰخ ُعۡرفّٗ ٍُ ۡ  َوٱل

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
 
 

 سورة المرسالت(  77) 
 

 روح: بضم الذاؿ ًراذُ عُ  ُعۡذًرا ُعۡذًرا 6
 بضم الذاؿ ًراُُذُ  ُُۡذًرا 6
30  ْ ٔٓا ْ ٱَُفيَ  ٱَُفيُِل ٔا ْ  ُل ٔا  رويس: بفتح الالـ ٱَُفيُِل

 ِصَؿََٰؾَٰخٞ  َؿََٰؾَٰخٞ صُ  ِصَؿَٰيَخٞ  33
بزيادة ألف بعد الالـ )بالجمع(, 
ولرويس: ضم الجيم؛ وال يخفى أف 
 يعقوب يقف على ىذا اللفظ بالتاء

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ُدوِنۦفَِهي فَِهيُدونِ  39
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  48
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 سورة النبأ(  78) 
 

1  ًَّ ًّ  َخ  سكتال بهاء :قفاً و  َؙخ
ِّ  َوفُذَِعخِ  19  األولى بتشديد التاء َعخِ َوفُذ
َٰجِثِيَ  23 َٰجِثِيَ  لَّ ِثِيَ  لَّ  بحذؼ األلفروح:  ۡلَّ
ة 25 ةرّٗ ةوََغصَ  وََغصَّ  بتخفيف السين ةرّٗ

نا  40 َٰثَ ِ * دَُر َٰثّٗة ِمۡسِب ٱَّللَّ ة دَُر َِٰخ َغۡركّٗ َٰزَِع  َوٱىنَّ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
 

 سورة النازعات(  79) 
 

ءَُِّة 10
َ
۬ أ

َ
ءَُِّة َُّةأ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية أ

ءَِذا 11
َ
)أي بحذؼ ىمزة  همزة واحدة مكسورةب َذاإِ  أ

 (-على اإلخبار-االستفهاـ 
َِرةّٗ  11 َِٰخَرةّٗ  َِّ َِرةّٗ  نَّ  بزيادة ألف بعد النوفرويس:  َِّ
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  13

ادِ  16 َٔ ۡ ادِۦ ثِٱل َٔ ۡ تحذؼ وصالً  بإثبات ياء زائدة ساكنة ثِٱل
 للتخلص من التقاء الساكنين

ًٔى 16 َٔ  ـُ وال يخفى أف األلف  ,حذؼ التنوينب ىـُ
 محذوفة وصالً اللتقاء الساكنين

18  َٰ َٰ دَزَّ  دََزّكَّ  بتشديد الزاي ّكَّ
27  ًۡ ُُذ

َ
ًۡ  َءأ ًۡ  َءٝاُُذ ُُذ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َءأ

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  39
 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  41
43  ًَ ًَ  ذِي  سكتال بهاء :قفاً و  ؙذِي
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 سورة عبس(  80) 
 

4  ُّ َٓ ُٓ  َذَذَِف  بضم العين ُّ َذَذَِف
9  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
هُۥ 22 نَۡشَ

َ
هُۥٝاَطةَٓء  َطةَٓء أ هُۥ نَۡشَ نَۡشَ

َ
 رويس: بتسهيل الهمزة الثانية َطةَٓء أ

َِة 25 َُّة َغَجبۡ
َ
 خ

 :وغَلً 

َِة َُّة َغَجبۡ
َ
 خ

 :اثذداءً 
َِةإِ   َُّة َغَجبۡ

َِةإِ   َُّة َغَجبۡ
ىا كسر رويس: بفتح الهمزة وصاًل, و 

 ابتداًء, روح: بكسر الهمزة مطلقاً 

 
 سورة التكوير(  81) 

 

َرۡت  6  بتخفيف الجيم ُشِضَرۡت  ُشّضِ
َِرۡت  12 ّٓ َِرۡت  ُش ّٓ  العينبتخفيف روح:  ُشَِٓرۡت  ُش

ارِ  16 َٔ ارِۦ ٱۡۡلَ َٔ بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ وصالً  ٱۡۡلَ
 من التقاء الساكنينللتخلص 

21  ًَّ ًّ  َث ًَّ  َؙث  سكتال بهاء :قفاً و رويس:  َث
24  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
ِ  ثَِؾِِي   24  بدؿ الضاد بالظاءرويس:  ثَِؾِِي   ِِي  ظَ ث
25  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
27  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
 

 سورة االنفطار(  82) 
 

َدلََم  7 َٓ دَّ  َذ َٓ  بتشديد الداؿ لََم َذ
ٔۡمَ  19 ٔۡمُ  يَ  بضم الميم يَ
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 سورة المطففين(  83) 
 

 بترؾ السكت, وال يخفى اإلدغاـ وصاًل: انَ ثَو رَّ  َرانَ  ثَۡو۬  14

رُِف  24 ۡٓ رَ تُ  َت بضم التاء, وفتح الراء؛ وتفخيم الراء  ُف ٓۡ
 جلي

ةَ  24 ةُ  َُۡۡضَ  بضم التاء َُۡۡضَ
31  ًُ يِِٓ ْۡ

َ
يِِٓ  أ ْۡ

َ
 وصاًل: بكسر الميم ًِ أ

ِٓيَ  31 ِٓيَ  فَِه َِٰه  بألف بعد الفاء َف
33  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
 

 سورة االنشقاق(  84) 
 

21  ًُ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًُ َعيَۡي

ُِٔن   25 ٍۡ ِ  * َم ُِٔن   ِمۡسِب ٱَّللَّ ٍۡ ةٓءِ َذاتِ  َم ٍَ  َوٱلصَّ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب دوف 
 اإلدغاـ

 
 سورة البروج(  85) 

 

13  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
14  َٔ ُْ ُْ  َو  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ َو
21  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

ُۡفٔظ   22 ِ *  َمَّ ُۡفٔظ   ِمۡسِب ٱَّللَّ ةرِقِ  َمَّ ةٓءِ َوٱىفَّ ٍَ  َوٱلصَّ
جو الوصل في حاؿ وصل السورتين في و 

دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 
 اإلدغاـ
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 سورة الطارق(  86) 
 

ة 4 ٍَّ َّ ة ل ٍَ َّ  بتخفيف الميم ل
5  ًَّ ًّ  ِم  سكتال بهاء :قفاً و  ؙِم
14  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
17  ََ َٰفِرِي َؽ

َٰؑ ٱىۡ ََ ٱىَۡؽ ََ  فِرِي َٰفِرِي َؽ
 باإلمالةرويس:  ٱىۡ

ِ ِمۡسِب ٱ * ُرَوۡيَدنا 17 ا َّللَّ ًَ  ُرَوۡيدّٗ  َشّجِِط ٱۡش
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلخفاء
 

 
  ( سورة األعمى 87) 

 ال خالؼ فيها
 

 سورة الغاشية(  88) 

 

 بضم التاء ۡػَِلَٰ دُ  دَۡػَِلَٰ  4
11  ُ ٍَ ُ  تَۡص ٍَ ُ ي ٍَ ُ  ۡص  بدؿ التاءبياء مضمومة رويس:  تَۡص
 بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتحرويس:  َلَٰغَِيحّٗ  َلَٰغَِيحٞ  َلَٰغَِيحّٗ  11
24 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي
 

 سورة الفجر(  89) 

 

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦيَۡۡسِ  يَۡۡسِ  4
ادِ  9 َٔ ۡ ادِۦ ثِٱل َٔ ۡ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ثِٱل
13  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  ءبضم الها ًۡ َعيَۡي
15  َِ ٌَ ۡزَر

َ
ۦ أ َِ ٌَ ۡزَر

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة أ
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َهََٰنِ  16
َ
ۦ أ َهََٰنِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة أ

 بالياء بدؿ التاء ۡسرُِمٔنَ يُ  دُۡسرُِمٔنَ  17

ٔنَ  18 ؾُّ ٔنَ ـََيُ  دََحَٰٓ حذؼ , و ضم الحاءبالياء بدؿ التاء, و  ؾُّ
 األلف

ُزئُنَ  19
ۡ
زُ يَ وَ  َودَأ

ۡ
 بالياء بدؿ التاء ئُنَ أ

 بالياء بدؿ التاء ِعجُّٔنَ يُ وَ  َوُُتِجُّٔنَ  20
 رويس: باإلشماـ وَِصةْٓيءَ  ةْٓيءَ وَصِؒ وَِصةْٓيءَ  23
ُب  25 ّذِ َٓ ذَّ  ُح َٓ  بفتح الذاؿ ُب ُح
 بفتح الثاء قُ ئُثَ  ئُزِقُ  26
 

 سورة البمد(  90) 
 

ََيَۡصُت  5
َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

ََيۡصَ  7
َ
ََيۡصِ  ُت خ

َ
 بكسر السين ُت خ

20  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي

ن  20 ۡدَغَدةُ ٌُّ  *  ِ ٞ ٌُّٔ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ة َغَدة َٓ َٰ ِس َوُؽَعى ٍۡ  َوٱلظَّ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
 

 ( سورة الشمس 91) 

 
14  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  لهاءبضم ا ًۡ َعيَۡي
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 سورة الميل(  92) 
 

يَٰ  14 ا دَيَظَّ ا دَّ  َُةرّٗ يَٰ َُةرّٗ يَٰ  يَظَّ ا دَيَظَّ  اإلخفاء: بتشديد التاء وصاًل؛ و رويس َُةرّٗ
 -كحفص–, أما ابتداًء بال تشديد جلي

 
 ( سورة الضحى 93) 

 ال خالؼ فيها
 

 ( سورة الشرح 94) 

 

ِّ  * فَٱرَۡغت 8 ِ ب ًِ ٱَّللَّ ۡيُذٔنِ َوٱتلِِّي  فَٱرَۡغۡت  ۡص  َوٱلزَّ

لحفص حاؿ وصل السورتين إدغاـ الباء 
في الباء, أما في حاؿ وصل السورتين 
في وجو الوصل دوف بسملة )مع عدـ 

ال تخفى و  ؛السكت( فليعقوب اإلظهار
 القلقلة

 
 ( سورة التين 95) 

 ال خالؼ فيها
 

 
 سورة العمق(  96) 

 

ِ  * َوٱۡرََتِب 19 ّ ِ ب ًِ ٱَّللَّ ُّ إَُِّ  َوٱۡرََتِۡب  ۡص َُزىَۡنَٰ
َ
 ة أ

لحفص حاؿ وصل السورتين إدغاـ الباء 
في الباء, أما في حاؿ وصل السورتين 
في وجو الوصل دوف بسملة )مع عدـ 
السكت( فليعقوب اإلظهار؛ وال تخفى 

 القلقلة
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 سورة القدر(  97) 
 

 سكتال بهاء :قفاً و  ؙِهَ  ِهَ  5
 

 ( سورة البينة 98) 

 ال خالؼ فيها
 

 
 الزلزلة ( سورة 99) 

 

 رويس: باإلشماـ يَۡػُدرُ  ُدرُ يَػۡؒ يَۡػُدرُ  6
 
 

 ( سورة العاديات 100) 

 

ن  11 َجُِي ِ *  ۡلَّ َجِيُ  ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱىَۡلةرَِعحُ  ۔ ۡلَّ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب  
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 ارعة( سورة الق 101) 

 

َٔ ذَ  7  سكتال بهاء :قفاً و  َؙٔ ُٓ ذَ  ُٓ

10  ّۡ ة َِْي ة : وغَلً  َُةرٌ  ١٠ٌَ ٌَ  ّ   َُةرٌ  ١٠ َِْي
ّۡ : وكفةً  ة َِْي ٌَ 

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال

ٌَِيُۢ 11 ِ *  َظة ٌَِيحٌ  ِمۡسِب ٱَّللَّ ًُ ٱتلَََّكزُرُ  َظة َُٰس ى َٓ ۡ ل
َ
 خ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب  دوف

 اإلظهار
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 ( سورة التكاثر 102) 

 
3  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ

 
 ( سورة العصر 103) 

 ال خالؼ فيها
 

 سورة اليمزة(  104) 
 

 روح: بتشديد الميم  َ َِمَّ  َِمَ َ  َِمَ َ  2
 بكسر السين ُت ََيۡصِ  ََيَۡصُت  3
8 ًِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًَعيَۡي

َدة   9 دَّ ٍَ ِ *  مُّ َدةٍ  ِمۡسِب ٱَّللَّ دَّ ٍَ ًۡ دَرَ  مُّ َ ل
َ
 خ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلظهار
 

 ( سورة الفيل 105) 

 

3  ًۡ ِٓ ُٓ  َعيَۡي  بضم الهاء ًۡ َعيَۡي
4 ًِٓ ٌِي ُٓ  دَۡر ٌِي  بضم الهاء ًدَۡر

ُزٔل   5
ۡ
أ ٌَّ *  ِ ُزٔل  ٌَّ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

ۡ
ِ  أ  يَؾَِٰ  كَُريٍۡض ِۡلّ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلدغاـ
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 ( سورة قريش 106) 

 

ٔۡف   4 ِ  * َخ ٍٔۡف  ِمۡسِب ٱَّللَّ ِي َخ رََءيَۡخ ٱَّلَّ
َ
 أ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلظهار
 

 ( سورة الماعون 107) 

 ال خالؼ فيها
 

 
 ( سورة الكوثر 108) 

 ال خالؼ فيها
 

 
 سورة الكافرون(  109) 

 

 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوِى  َوِىَ  6
6  َِ ۦ دِي َِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة دِي

6  َِ ِ *  دِي ۦ ِمۡسِب ٱَّللَّ َِ  إَِذا َصةٓءَ  دِي

و الوصل في حاؿ وصل السورتين في وج
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

وال يخفى المد الصلة في الياء الزائدة, 
المنفصل وصالً بمقدار حركتين حسب 

 مذىبو
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 ( سورة النصر 110) 

 

نا 3 اثَ َّٔ ِ  * دَ اثّٗة ِمۡسِب ٱَّللَّ َّٔ  َتجَّۡخ يََدا دَ
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

ليعقوب دوف بسملة )مع عدـ السكت( ف
 اإلخفاء

 
 سورة المسد(  111) 

 

 بضم التاء َّمَّةىَحُ  َّمَّةىَحَ  4

َصد   5 ٌَّ *  ِ َصد   ِمۡسِب ٱَّللَّ ٌَّ َؙٔ ُْ  كُۡو 
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلخفاء
 

 سورة اإلخالص(  112) 
 

1  َٔ ُْ َؙٔ  سكتال بهاء :قفاً و  ُْ
4  ًٔ  ىمز الواوبإسكاف الفاء, و  ادً ُنفۡ  اُنُف

َظُدن  5
َ
ِ *  أ َظدٞ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

َ
ُعٔذُ  أ

َ
 كُۡو أ

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
دوف بسملة )مع عدـ السكت( فليعقوب 

 اإلخفاء
 

 ( سورة الفمق 113) 

 ال خالؼ فيها
 

 ( سورة الناس 114) 

 ال خالؼ فيها
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

َرََٰط  6 َرََٰط  َرََٰط ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ
ِ  ِغَرََٰط  7  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرََٰط  َرََٰط غ 

 
 ( سورة البقرة 2) 

 
 وتشديد الذاؿ ,وفتح الكاؼ ,اءبضم الي ثُٔنَ ذِّ سَ يُ  يَۡسِذثُٔنَ  10
 باإلشماـ رويس: رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  11
 باإلشماـ رويس: رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  13
ُٓٔنَ  28  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص

ٌٔۡف  38 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
ُجٔنِ  40 َْ ُجِٔنۦ فَٱۡر َْ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱۡر
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱتَُّلِٔنۦ فَٱتَُّلٔنِ  41
 بدؿ الياء بالتاء ۡلَجُو تُ  ُحۡلَجُو  48
 األولىبحذؼ األلف  وََعۡدَُة َنََٰعۡدَُة 51
 باإلشماـ رويس: رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  59
ٌٔۡف  62 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
ُزوّٗ  67 زُ  ا  ُْ  بهمز الواو ا  ؤّٗ ُْ
83  ِّٗ  بفتح الحاء والسين ةِّٗ صَ ظَ  ةُظۡص
ُرونَ  85 َٓ َٰ  دََظَٰ ُرونَ دَظَّ  بتشديد الظاء َٓ
ئُنَ  85 ٍَ ۡٓ ئُنَ حَ  َت ٍَ  بالياء بدؿ التاء ٓۡ
َِل  90  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي يُزَِل  ُحَزّ
 باإلشماـ رويس: رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  91
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ئُنَ  96 ٍَ ۡٓ ئُنَ تَ  َح ٍَ  بالتاء بدؿ الياء ٓۡ
َل  105  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي يَُزَل  ُحَزَّ
ٌٔۡف  112 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
َ  ُو  َٔ تُۡس  119  الالـ إسكافبفتح التاء, و  ۡو  َٔ ۡس ت
ِٓۡدي 124 ِديَ  َخ ۡٓ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َخ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِِت  ثَۡحِِتَ  125
رَُِة 128

َ
رۡ  َوأ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف َُةَوأ

ۡم َتُلٔلُٔنَ  140
َ
ۡم َتُلٔلُٔنَ  أ

َ
ۡم  أ

َ
 بدؿ التاء بالياءروح:  ُلٔلُٔنَ حَ أ
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ِ  ِغَرَٰط   142  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  143

ئُنَ  144 ٍَ ۡٓ ة َح ٍَّ ة  َخ ٍَّ َخ
ئُنَ  ٍَ ۡٓ  َح

ة  ٍَّ َخ
ئُنَ ٓۡ تَ  ٍَ 

 روح: بالتاء بدؿ الياء

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوَل دَۡسُفُرونِ  َوَل دَۡسُفُرونِ  152

عَ  158 َّٔ َ َتَف ٌَ َ  َو ٌَ عۡ فَّ حَ َو  إسكافو  ,وتشديد الطاء بدؿ التاء, بالياء َّٔ
 ؛ واإلدغاـ جليالعين

ٔۡ يََرى 165 َ ٔۡ  َول َ  بالتاء بدؿ الياء َرىدَ َول
نَّ  165

َ
َّٔةَ   أ نَّ ٱ ٱىُۡل

َ
َ َوأ َّٔةَ  إِ  َّللَّ َ ِإَونَّ ٱ نَّ ٱىُۡل  بكسر الهمزة )فيهما( َّللَّ

 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  170
 بضم الراء ىَّۡحَس ٱىِۡۡبُّ  ىَّۡحَس ٱىِۡۡبَّ  177
ٔص   182 ٌُّ  َٔ  وتشديد الصاد ,فتح الواوب ّص  ٌُّ
185  ْ ٔا ٍِيُ ْ ئٍُِّ َوتِلُهَ  َوتِلُۡه  بفتح الكاؼ, وتشديد الميم ا
اِع   186 اِعۦ َدََعنِِۖ  ٱلَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فيهما َدََعِنۦ    ۬  ٱلَّ
 بتنوين الضم )فيهما( فُُصٔقٞ  ۬  َرفَرٞ  فُُصَٔق  َرفََر   197
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوٱتَُّلٔنِ  َوٱتَُّلٔنِ  197
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  206
 حذؼ الواوب ُفن ؤُ رَ  رَُءوُفن  207
 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  210
ِ  ِغَرَٰط   213  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
229  ٓ  بضم الياء ةفَةُُيَ  َُيَةفَة
ُزوّٗ  231 زُ  اۚٓ ُْ  بهمز الواو اۚٓ ؤّٗ ُْ
 مع بقاء التشديد اءالر  بضم َل دَُؾٓارُّ  َل دَُؾٓارَّ  233
 ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ُرهُۥكَدۡ  (ٌٓةً ) كََدُرهُۥ 236
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ِ  بَِيِدهِۦ 237  رويس: بكسر الهاء دوف صلة بَِيِدهِۦ بَِيِده
 بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َوِغيَّحٞ  َوِغيَّحّٗ  240
ۥ 245 ُّ َِف ۥ َذُيَضَٰٓ ُّ َِف ّٓ  بحذؼ األلف, وتشديد العين َذُيَؾ
 بالصادروح:  َوَيۡجُػُؿ  ُؿ َوَيۡجػُ   ُؿ َوَيۡجػُ   245
ُٓٔنَ  245  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
ِ  بَِيِدهِۦ 249  رويس: بكسر الهاء دوف صلة بَِيِدهِۦ بَِيِده
 وألف بعدىا ,وفتح الفاء ,بكسر الداؿ  ُ ٰـَ فَ دِ  َدۡذ ُ  251

 
 
 



 القسم الثال / الكلمات الفرشية للجزء الثال                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 246      

 

 

 
حٞ   ُخيَّحٞ   َبۡيٞ    254 َٓ َح   ُخيََّح   َبۡيَ    َطَػَٰ َٓ  بالفتح دوف تنوين َطَػَٰ

259   ّۡ َِّ ّ ۬ : وغَلً  َوٱُُظرۡ يَتََص َِّ   َوٱُُظرۡ  يَتََص
ّۡ  : وكفةً  َِّ  يَتََص

 بهاء :قفاً و , السكت وصاًل: بحذؼ ىاء
 سكتال

ة 259 َْ ةُُجِۡشُ  ُُجِِشُ  بالراء بدؿ الزاي َْ
رِِن  260

َ
رۡ  أ

َ
 خيمها؛ وال يخفى تفالراء بإسكاف ِن أ

260  ََّ ُْ َّ فَِِصۡ  فَُِصۡ ُؙْ  َّ ُْ  بكسر الصادرويس:  ؙفَُِصۡ
261   ُِ  تشديد العينو  ,حذؼ األلفب ُ  يَُؾِّٓ  يَُضَٰٓ
ٌٔۡف  262 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
ةٍ  265 َٔ ةٍ  ثَِرۡب َٔ  بضم الػراء ثُِرۡب

 بإثبات ياء زائدة ساكنةبكسر التاء, و  ۦيُۡدتِ  يُۡدَت  269
 وصالً تحذؼ 

 بدؿ الياء بالنوف َوَُُسّفِرُ  َوُيَسّفِرُ  271
273  ًُ ُٓ ًُ ََيۡصِ  ََيَۡصُج ُٓ  السين بكسر ُج
ٌٔۡف  274 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
ٌٔۡف  277 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
280  ْ ٔا كُ ْ  دََػدَّ ٔا كُ دَّ  بتشديد الصاد دَػَّ
ُٓٔنَ  280  وكسر الجيم بفتح التاء, ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
 الكاؼ تخفيفو  ,الذاؿ بإسكاف رَ نِ َذُذذۡ  َذُذَذّنِرَ  282
ةّٗ  282 ٞ  دَِجََٰرةً َظةِرَ ة  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح )فيهما( دَِجََٰرةٌ َظةِرَ
 بالياء بدؿ النوف َفّرُِق حُ َل  َل ُجَفّرُِق  285
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 ( سورة آل عمران 3) 
 

13 ًُٓ ً يََرۡوَج ُٓ  ء بدؿ الياءبالتا دََرۡوَج
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة وَۡصِّه  وَۡصِّهَ  20
َِ  َوكُو 20 َٓ َج ۦ  َوكُو ٱتَّ َِ َٓ َج  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱتَّ

َٰحّٗ   28 بفتح التاء األولى, وكسر القاؼ, وإبداؿ  حّٗ  يَّ لِ دَ  ُتَلى
 األلف ياًء مشددة مفتوحة

 حذؼ الواوب ُفن ؤُ رَ  رَُءوُفن  30
36  ِ ۡخ ث َٓ ة َوَؽ ُخ  ٍَ ۡٓ ة َوَؽ ٍَ ِ  وضم التاء ,بإسكاف العين ث
ة 37 َٓ يَ ة َوَكفَّ َٓ  بتخفيف الفاء َوَكَفيَ
ٓ  (ٌٓةً ) َزَكرِيَّة 37  بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف ءُ َزَكرِيَّة
ٓ  َزَكرِيَّة 38  بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف ءُ َزَكرِيَّة

نا 49 ۡيَ وبعدىا ىمزة  ,د الطاءألف بع ةاديز ب َرناهِ ـَٰٓ ـَ  ـَ
 مكسورة بدؿ الياء

ُٓٔنِ  50 ي ـِ
َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ِ  ِغَرَٰٞط  51  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 

57  ًۡ ِٓ َٔفِّي ُٓ  َذُي َٔفِّي ُٓ ُِ ذَ  ًۡ َذُي بدؿ الياء  بالنوف ؛ وروح:بضم الهاء ًۡ َٔفِّي
 األولى

ِ  (ٌٓةً ) إحَِلَۡم  يَُدّدِهِۦٓ  75  بكسر الهاء دوف صلة إحَِلَۡم  يَُدّدِه
 بكسر السين تِلَۡعِصُجٔهُ  تِلَۡعَصُجٔهُ  78

ٔنَ  79 ٍُ ِ يّ َٓ ٔنَ يَ ٓۡ تَ  ُت وفتح الالـ  ,وإسكاف العين ,فتح التاءب ٍُ
 مع تخفيفها

ُٓٔنَ يُ  83  بفتح الياء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
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َل  93  اف النوف, وتخفيف الزايبإسك َل دُزَ  ُتَزَّ
 الحاء بفتح شُّ ظَ  ِظشُّ  97
ِ  ِغَرَٰط   101  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  109
115  ْ ٔا يُ َٓ ْ تَ  يُۡسَفُروهُ  ۬   َحۡف ٔا يُ َٓ  )فيهما( بالتاء بدؿ الياء دُۡسَفُروهُ  ۬   ۡف
120  ًۡ ًۡ  يَِۡضۡ َل  َل يَُۡضُُّز  الراء وإسكاف ,الضاد بكسر ُز
َفحّٗ   130 َٓ َضَٰ َفحّٗ   ٌُّ َّٓ َؾ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف ٌُّ
ة 145 َٓ ِۡ ٌِ ة (ٌٓةً ) ُُۡددِِّۦ  َٓ ِۡ ٌِ  بكسر الهاء دوف صلة ُُۡددِِّ 

يَِّ 146
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
َٰذَ  146  وكسر التاء ,وضم القاؼ ,حذؼ األلفب كُذَِو  َو َق
 بضم العين َت ٱلرُّعُ  ٱلرُّۡعَت  151
ِۡل  151  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ۡل يُزِ  ُحَزّ
ۥ 154 ُّ ۥَُكُّ  َُكَّ  بضم الالـ ُّ
ُٓٔنَ  157 ٍَ ُٓٔنَ  ََيۡ ٍَ  بالتاء بدؿ الياء ََتۡ
161  ٓۚ ۚٓ غَ حُ  َحُغوَّ  وفتح ال ين ,بضم الياء وَّ
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  كِؒيَو وَ  رِيَو وَ  167
 بكسر السين َبَّ َوَل َُتۡصِ  َوَل َُتَۡصَبَّ  169
ٌٔۡف  170 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦوََخةفُٔنِ  وََخةفُٔنِ  175
 بكسر السين َوَل ََيِۡصَبَّ  َوَل ََيَۡصَبَّ  178

ٍِيَ  179 َ ٍَ حُ  يَ  ّيِ
ضم الياء األولى, وفتح الميم, وكسر ب

 الياء الثانية مع التشديد
 بكسر السين َوَل ََيِۡصَبَّ  َوَل ََيَۡصَبَّ  180
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ئُنَ  180 ٍَ ۡٓ ئُنَ حَ  َت ٍَ  بالياء بدؿ التاء ٓۡ
 بكسر السين َبَّ َل َُتۡصِ  َل َُتَۡصَبَّ  188
188 ًُٓ َِّ ًفَََل َُتۡصِ  فَََل َُتَۡصبَ ُٓ َِّ  بكسر السين بَ
ََُّم  196 َُم  َل َحُغرَّ ََُّم  َل َحُغرَّ  رويس: بتخفيف النوف مع إسكانها َل َحُغرَّ

 

 ( سورة النساء 4) 
 

 بتشديد السين ةَٓءلُٔنَ تَصَّ  تََصةَٓءلُٔنَ  1
 وياء بعدىا بدؿ األلف ,بكسر الصاد ئُِص  ئَُصَٰ  12
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ِظوَّ  24

ُ
  َوأ

َ
 لهمزة والحاءبفتح ا وَّ ظَ َوأ

 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح دَِجََٰرةٌ  دَِجََٰرةً  29
َٰ  َخَلَدۡت  33  ألفاً بعد العين بزيادة َلَدۡت ـَع
ة 40 َٓ ِۡف ة يَُضَٰٓ َٓ ۡف  وتشديد العين ,بحذؼ األلف يَُؾِّٓ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  61
ٗـّ  68 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  صادبدؿ ال بالسين رويس: ةِغَر
َن  73 ًۡ دَُس َن  ىَّ ًۡ دَُس ًۡ  ىَّ َن يَ ىَّ  روح: بالياء بدؿ التاء ُس
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  77

ٔنَ  77 ٍُ َوَل  َوَل ُتۡظيَ
ٔنَ  ٍُ  ُتۡظيَ

َوَل 
ٔنَ  ٍُ  ُحۡظيَ

 بالياء بدؿ التاءروح: 

ۡغَدُق  87
َ
غۡؒ أ

َ
ۡغَدُق  َدُق أ

َ
 رويس: باإلشماـ أ

 بتنوين الفتح للتاء, ويقف عليها بالهاء ( ةّٗ َظِِصَ  ) َظِِصَتّٗ  َظِِصَۡت  90
ِۦ   115 َّلِ َٔ ِ   َوُُۡػيِِّۦ ُُ َّلِ َٔ  بكسر الهاء دوف صلة َوُُۡػيِِّ  ُُ
ۡغَدُق  122

َ
غۡؒ أ

َ
ۡغَدُق  َدُق أ

َ
 رويس: باإلشماـ أ

 وفتح الخاء ,بضم الياءروح:  ئُنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخئُنَ  يَۡدُخئُنَ  124

َٰ يَ  يُۡػيَِعة 128 بفتح الياء والصاد والالـ, مع تشديد  َعةيَ صَّ
 الصاد وألف بعدىا

ۡركِ  145 رَ  ٱلَّ  بفتح الراء كِ ٱلَّ
 وصالً بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ  يُۡدِتۦ يُۡدتِ  146
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ًۡ يُ  152 ِٓ ُٓ ُُ  ۡدتِي  بضم الهاءو ؛ بدؿ الياء األولى بالنوف ًۡ ۡدتِي
َِل  153  , وتخفيف الزايبإسكاف النوف َل دُزِ  ُتَزّ
رَُِة 153

َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف َُةأ

ٗـّ  175 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
 

 ( سورة المائدة 5) 
 

ِن   3 ۡٔ ِنۚۦٓ  َوٱۡخَظ ۡٔ  وصالً بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ  َوٱۡخَظ
ِ  ِغَرَٰط   16  صادبدؿ ال بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة يَِدي يَِديَ  28
ۡعِخ   42 عُ  لِيصُّ  بضم الحاء ِخ  لِيصُّ
ِن َوَل  44 ۡٔ نِ  َوٱۡخَظ ۡٔ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوَل  ۦَوٱۡخَظ
 بفتح الالـ َوَيُلَٔل  َوَيُلُٔل  53
ُزوّٗ  57 زُ  اُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
ةرَ  57 ةرِ  َوٱىُۡهفَّ ُهفَّ

 بكسر الراء, والترقيي جلي َوٱىۡ
ُزوّٗ  58 زُ  اُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
ۡعَخۚٓ  62 عُ  ٱلصُّ  بضم الحاء َخۚٓ ٱلصُّ
ۡعَخۚٓ  63 عُ  ٱلصُّ  بضم الحاء َخۚٓ ٱلصُّ
ۚۥٓ  67 ُّ َٰذِ  رَِشةتَلَ  بزيادة ألف بعد الالـ, وكسر التاء والهاء ۚۦٓ ِّ رَِشةَل
ٌٔۡف  69 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
لَّ دَُسٔ 71

َ
لَّ دَُسٔنُ  نَ خ

َ
 بضم النوف خ
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ُل  101  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ُل يُزَ  ُحَزَّ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  104
ََ ٱ 107 ِي ََ ٱ ٱۡشَذَعقَّ َّلَّ ِي  وكسر الحاء ,بضم التاء قَّ عِ ٱۡشذُ َّلَّ

107  َِ ۡوىََيَٰ
َ
وَّ  ٱۡۡل

َ
 يَ ىِ ٱۡۡل

 بتشديد الواو وفتحها, وكسر الالـ
الثانية, وإسكاف الياء, وحذؼ األلف, 

 وفتح النوف

نا 110 ۡيَ بزيادة ألف بعد الطاء, وىمزة مكسورة  َرناهِ َطَٰٓ  ـَ
 بدؿ الياء؛ وال يخفى المد المتصل

َِل  112  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي َل يُزِ  ُحَزّ
ة 115 َٓ ُ ِل َزّ زِ  ٌُ ةٌُ َٓ ُ  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ل
116  َ ّمِ

ُ
ّمِ  َوأ

ُ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوأ

 
 ( سورة األنعام 6) 

 
 , وترقيي الراء جليبفتح الياء وكسر الراء يَِۡصِۡف  يُِۡصَۡف  16
22   ًۡ ُْ ًۡ  ََيۡ  َجُلُٔل  ََنُۡۡشُ ُْ  بالياء بدؿ النوف )فيهما( َحُلُٔل  ُۡشُ
 تاءبالياء بدؿ ال ُسَيَ  دَُسَ 23
23  ًۡ ُٓ ًۡ فِۡذجَذَ  فِۡذجَُذ  بفتح التاء الثانية ُٓ
ُٓٔنَ يُ  36  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
ِ  ِغَرَٰط   39  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
َِة 44 َِةَذذَّ  َذَذۡع َِة ۡع  رويس: بتشديد التاء َذَذۡع
 باإلشماـرويس:  يَۡػِدفُٔنَ  ِدفُٔنَ يَػۡؒ يَۡػِدفُٔنَ  46
ٌٔۡف  48 َٔۡف  َخ  دوف تنوين فتح الفاءب َخ
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 ۦِؼ َحلۡ  َحُلعُّ  57
بإسكاف القاؼ, وضاد مكسورة مخففة 

وبإثبات ؛ بدؿ الصاد, وال تخفى القلقلة
 وصالً ياء زائدة ساكنة تحذؼ 

يُسً 63 َِّضِ  بإسكاف النوف, وتخفيف الجيم يُسًيُِضِ  ُح

َنَ  63
َ
َِةأ َٰ َنَ  ى

َ
 بدؿ األلف )ياء لينية(,بياء ساكنة  َِةَذـيۡ أ

 ىا تاء مفتوحةوبعد
يُسً 64 َِّضِ  وتخفيف الجيم ,بإسكاف النوف يُِِضيُسً ُح
 بضم الراء َءاَزرُ  َءاَزرَ  74
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة وَۡصِّه  وَۡصِّهَ  79
80   َِ َٰ َدى ۚۦٓ  َْ َِ َٰ َدى  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َْ
ِۡل  81  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ۡل يُزِ  ُحَزّ
ٓ  َزَكرِيَّةوَ  85  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َوَزَكرِيَّة
ِ  ِغَرَٰط   87  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 

  كُو ٱۡرَذِده ۬ : وغَلً  ٱۡرَذِدهۡ  كُو 90
 ٱۡرَذِدهۡ  : وكفةً 

 بهاء :قفاً و , السكت وصاًل: بحذؼ ىاء
 سكتال

94  ًۡ َُِس ُِ  ثَۡح ًۡ ثَۡح  النوف بضم ُس

َو  96 َٓ ِ  وََص  ضمو  ,وكسر العين ,بألف بعد الجيم ُو َوَجَٰٓ
 الالـ

َۡو  96 ۡوِ  ٱحلَّ  بكسر الالـ األخيرة ٱحلَّ
ۡصَذَلرّٞ  98 ٍُ ۡصَذَلرّٞ  َذ ٍُ ۡصَذلِ  َذ ٍُ  كسر القاؼروح: ب رّٞ َذ
 بفتح السين, وإسكاف التاء ۡخ َدرَشَ  َدرَۡشَخ  105
ن دُ عُ  َعۡدَونا 108  بضم العين والداؿ, وتشديد الواو اوَّ
109  ٓ ة َٓ جَّ

َ
ةإِ  خ َٓ  بكسر الهمزة جَّ
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لٞ  114 َزَّ َزلٞ  ٌُ  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ٌُ
ُِؾئُّنَ  119 َ  حلَّ  بفتح الياء ِؾئُّنَ حلَّ
ۡيذّٗ  122 ِ  ةٌَ ّي  بكسر الياء مع التشديد ةذّٗ ٌَ
ۚۥٓ  124 ُّ َٰذِ  رَِشةتَلَ  بزيادة ألف بعد الالـ, وكسر التاء والهاء ۚۦٓ ِّ رَِشةَل
ِ  ِغَرَُٰط  126  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَُٰط  َرَُٰط غ 
128  ًۡ ُْ ًۡ ََنۡ  ََيُۡۡشُ ُْ ًۡ  ُۡشُ ُْ  بدؿ الياء بالنوفرويس:  ََيُۡۡشُ
زِ  143 ۡٓ ٍَ

ۡ زِ  ٱل َٓ ٍَ
ۡ  بفتح العين ٱل

ُرونَ  152 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
نَّ  153

َ
نۡ  َوأ

َ
 بإسكاف النوف َوأ

ِ  ِغَرَِٰط  153  بدؿ الصاد بالسين رويس: َرَِٰط غِ  َرَِٰط غ 
 باإلشماـرويس:  يَۡػِدفُٔنَ  ِدفُٔنَ يَػۡؒ (ٌٓةً ) يَۡػِدفُٔنَ  157
 بتنوين الضم َعۡۡشٌ  َعۡۡشُ  160
ة   160 َٓ ِ َسةل ٌۡ

َ
ُ  أ َسةل ٌۡ

َ
ة  أ  بضم الالـ َٓ

ِ  ِغَرَٰط   161  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
ِ  ةٍّٗ رِيَ  161  مع تشديدىاكسر الياء و  ,بفتح القاؼ ةٍّٗ َرّي

 

 
 ( سورة األعراف 7) 

 
ُرونَ  3 ُرونَ  دََذنَّ نَّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ
َم  16 ـَ َٰ َم  ِغَر ـَ َٰ َر َم  ِغ  ـَ َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَر
 بفتح التاء, وضم الراء ََّتۡرُُصٔنَ  َُّتۡرَُصٔنَ  25
 بكسر السين ُجٔنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٔنَ  30
ِۡل  33  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ۡل يُزِ  ُحَزّ
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ٌٔۡف  35 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
ٌٔۡف  49 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ
 د الشينيشدتو  ,فتح ال ينب ُحَغّشِ  ُحۡغِش  54
نا 57 ُ  بُۡۡشَ ن ن  الشينالنوف بدؿ الباء, مع ضم ب اُۡشَ
ّيِخ   57 يۡ  ٌَّ  مع إسكانها الياء بتخفيف خ  ٌَّ
ُرونَ دَ  57 ُرونَ دَذَّ  َذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 الخالصة بالصادروح:  ثَۡػَفحّٗ   َفحّٗ  ثَػۡ   َفحّٗ  ثَػۡ   69

81  ًۡ ًۡ َءٝا إَُُِّس ًۡ  َُُّس  َءإَُُِّس
ل يسهفرويس: بت ,ىمزة مفتوحةبزيادة 
 ) الثانية

َ
ًۡ ۫ىأ  , أما روح: فبالتحقيي(َُِّس

( 
َ
ِ أ ًۡ ن  (َُِّس

ِ  ِغَرَٰط   86  بدؿ الصاد بالسين :رويس ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
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َِة 96 َِةىََفذَّ  ىََفَذۡع َِة ۡع  رويس: بتشديد التاء ىََفَذۡع
ِِعَ  105 ِِع  ٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَ

111  ّۡ رِۡص
َ
رۡصِ  أ

َ
دوف  وضم الهاء ,بػهمزة ساكنة بعد الجيم ُّ  ٔـۡ أ

 صلة

 إِنَّ جَلَةءَ  جَلَة نَّ َءٝا إِنَّ جَلَة 113
ل يسهرويس: بتف ,توحةىمزة مفبزيادة 
 ) الثانية

َ
 ) , أما روح: فبالتحقيي(ََّ ۫ىأ

َ
ِ أ  (ََّ ن

 وتشديد القاؼ ,بفتح الالـ ُ  لَّ دَيَ  دَيَۡلُ   117

ُِذً 123 ٌَ ُن َءا ۡٔ  فِرَۡع
ُن  ۡٔ فِرَۡع
ُِذً ٌَ  َءا

ُن  ۡٔ فِرَۡع
ُِذً ٌَ  َءَءا

)مع تحقيي  بزيادة ىمزة استفهاـروح: 
 ءَ ] الثانية(

َ
ًۡ أ ُِذ ٌَ  [ا

 بحذؼ األلف األولى َووََعۡدَُة َعۡدَُةَوَنَٰ  142
رِِنٓ  143

َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف ِن أ

 (باإلفرادروح: بحذؼ األلف الثانية؛ ) ثِرَِسَٰيَِِت  ثِرَِسََٰؾَِِٰت  ثِرَِسََٰؾَِِٰت  144

148  ًۡ ِٓ ِ ًۡ يۡيِ ظَ  ُظيِّي  وتخفيفبفتح الحاء, وإسكاف الالـ,  ِٓ
 الياء

 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  161
ۡغفِرۡ  161  اء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الفاءتب رۡ ۡغفَ تُ  جَّ
ۚٓ َٰٔـَخِفيٓ  161 ًۡ ۚٓ ذُ َٰٔـَخِفيٓ  ذُِس ًۡ  بضم التاء ُس
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  162
ِذَرةً  164 ۡٓ ِذَرةٌ  ٌَ ۡٓ  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح ٌَ
172  ًۡ ُٓ َٰ  ُذّرِيََّذ  بكسر التاء والهاء, وزيادة ألف بعد الياء ًۡ ِٓ ذِ ـُذّرِيَّ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۬  دُِِظُروِنۦ نِيُدوِنۦ ۬  دُِِظُرونِ  نِيُدونِ  195

 ـٞ  يۡ ـَ  َطَٰٓهِٞ   201
ت ياء ساكنة اثبإو  والهمزةحذؼ األلف ب

 مكانهما
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 ( سورة األنفال 8) 
 

 بفتح الداؿ ذِيَ ُمۡردَ  ُمۡردِذِيَ  9
ُِل  11  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ُل َوُيزِ  َوُيَزّ
 بضم العين َت ٱلرُّعُ  ٱلرُّۡعَت  12
18  َُ ِْٔ َٞ  ُم ِْٔ  ؛ واإلخفاء جليبتنوين النوف ُم
 بفتح الداؿ َنۡيدَ  َنۡيدِ  18
نَّ ٱ 19

َ
َ َوأ َ ِإَونَّ ٱ َّللَّ  بكسر الهمزة َّللَّ

35  ٓۚ ۚٓ َودَػۡؒ َودَۡػِديَحّٗ ۚٓ  ِديَحّٗ  رويس: باإلشماـ َودَۡػِديَحّٗ

ٍِيَ  37 َ ٍَ حِلُ  حِلَ  ّيِ
وكسر  ,وفتح الميم ,بضم الياء األولى

 وتشديد الياء الثانية
ئُنَ  39 ٍَ ۡٓ ة َح ٍَ ِ ة  ث ٍَ ِ ئُنَ تَ ث ٍَ ئُنَ  ٓۡ ٍَ ۡٓ ة َح ٍَ ِ  رويس: بالتاء بدؿ الياء ث
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42  ِ ۡدَوة ُٓ ِ ثِٱىِۡٓ  (ٌٓةً ) ثِٱىۡ  العين بكسر ۡدَوة

اءين مخففتين األولى مكسورة والثانية بي يَ َظـِۧ  َحَّ  42
 مفتوحة

 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  44
 لسيناوكسر  بدؿ الياء, بالتاء َبَّ صِ َُتۡ َوَل  َوَل ََيَۡصَبَّ  59
 رويس: بفتح الراء, وتشديد الهاء دُۡرُِْجٔنَ  ُجٔنَ ِّْ دُرَ  دُۡرُِْجٔنَ  60
فّٗ  66 ۡٓ ۚٓ َؽ فّٗ ُؽ  ة ۡٓ ٓۚ  لضادبضم ا ة

66 
ُِِسً  ٌّ فَإِن يَُسَ 

ِةْاَحٞ  ٌّ 
ِةْاَحٞ دَ فَإِن  ٌّ ُِِسً  ٌّ  ؛ واإلخفاء جليبدؿ الياء بالتاء (كن)ي ُسَ 

ۥٓ  67 ن يَُسَٔن ََلُ
َ
ن  أ

َ
 ؛ واإلخفاء جليبالتاء بدؿ الياء ُسَٔن ََلُۥدَ أ

 
 ( سورة التوبة 9) 

 
َسَِٰضدَ  17  (اإلفراد)ب بإسكاف السين, وحذؼ األلف ِضدَ َمصۡ  ٌَ
ـٔنَ يَُضَٰ  ٔنَ  ُٔ يَُضَِٰه  30  وحذؼ الهمزة ,بضم الهاء ُٓ
 كسر الضادب يُِؾوُّ  يَُؾوُّ  37
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  38
حُ  40 ٍَ ِ حَ  َوََك ٍَ ِ  بفتح التاء َوََك
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  كِؒيَو وَ  رِيَو وَ  46
َخَلّٗ  57 دَّ  بفتح الميم, وإسكاف الداؿ ۡدَخَلّٗ ٌَ  ٌُ
ٍُِزكَ  58 ٍُ  يَيۡ  بضم الميم ُزكَ يَيۡ
َل  64  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي دَُزَل  ُتَزَّ
66   ُۡٓ  وفتح الفاء بدؿ النوف, بياء مضمومة َٓۡ  حُ  جَّ
ۡب  66 ّذِ َٓ ۡب  ُج َٓذَّ  فتح الذاؿو  بدؿ النوف, بتاء مضمومة ُت
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ةٓنَِفَۢة 66 ةٓنَِفُۢ ـَ  بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح ـَ
ٍُ  ٍُِزونَ يَيۡ  79  بضم الميم ُزونَ يَيۡ
ثَدّٗ  83

َ
ِِعَ خ ا   ا ٌَ ِِعَ َعُدوًّ ِِع  ٌَ ثَدّٗ  ٌَ

َ
ا  ۬   اخ ِِع َعُدوًّ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَ

ُرونَ  90 ّذِ َٓ ٍُ ۡ ِذُرونَ  ٱل ۡٓ ٍُ ۡ  بإسكاف العين, وتخفيف الذاؿ ٱل
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َُػةرِ  100

َ
َُػةرُ  َوٱۡۡل

َ
 بضم الراء؛ وتفخيم الراء جلي َوٱۡۡل

دََم  103 َٰٔ َٰ  َغيَ ـَ ِ َغيَ كسر بإثبات واو مفتوحة قبل األلف, و  َم د
 ؛ )بالجمع(التاء

نَ  106 ۡٔ  همزة مضمومة بعد الجيمب نَ ٔ ٔـُ ُمرۡصَ  ُمرَۡص
ن 110

َ
ٓ أ ن إِلَّ

َ
َٰ : تظجّ ) إَِل أ َٰ ِ ن إ

َ
 بتخفيف الالـ, على أنها حرؼ جر (أ

 بدؿ الياء األولى بالتاء زِيأُ دَ  يَزِيأُ  117
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ رَ  رَُءوٞف  117
 بالتاء بدؿ الياء َرۡونَ دَ  يََرۡونَ  126
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ رَ  رَُءوٞف  128

 
 ( سورة يونس 10) 

 

بكسر السين, وحذؼ األلف, وإسكاف  ۡعرٞ لَصِ  ىََسَِٰعرٞ  2
 الحاء

ُرونَ  3 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 د, وألف بدؿ الياءبفتح القاؼ والضا َِضَٰ ىَلَ  ىَُلِِضَ  11
11   ًۡ ُٓ َصيُ

َ
َصيَ  أ

َ
ًۡ  أ  بفتح الالـ ُٓ

ُهُرونَ  21 ٍۡ ُهُرونَ  َت ٍۡ ُهُرونَ حَ  َت  روح: بالياء بدؿ التاء ٍۡ
َتَٰ َ  23 َتَٰ ُ  ٌَّ  العين ضمب ٌَّ
ِ  ِغَرَٰط   25  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
27  ّٓٗ  ؛ وال تخفى القلقلةبإسكاف الطاء ةّٗٓ كِفۡ  ةكَِف
 رويس: باإلشماـ دَۡػِديقَ  ِديقَ دَػۡؒ دَۡػِديقَ  37
45  ًۡ ُْ ًۡ  ََيُۡۡشُ ُْ  بالنوف بدؿ الياء ََنُۡۡشُ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  52
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ُٓٔنَ  56  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
58  ْ ٔا ْ ذَ فَيۡ  فَيَۡيۡفرَُظ ٔا ْ  ۡفرَُظ ٔا  اءرويس: بالتاء بدؿ الي فَيَۡيۡفرَُظ
ُٓٔنَ  58 ٍَ ُٓٔنَ ََتۡ  ََيۡ ُٓٔنَ  ٍَ ٍَ  رويس: بالتاء بدؿ الياء ََيۡ
ۡغَغَر   61

َ
ۡزَۡبَ  أ

َ
ۡغَغرُ  أ

َ
ۡزَۡبُ  ۬  أ

َ
 (فيهما)ضم الراء ب أ

ٌٔۡف  62 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ

71  ْ ٔٓا ُٓ ِۡمِ
َ
ْ فَٱِۡمَ  فَأ ٔا ُٓ  ْ ٔا ُٓ ِۡمِ

َ
رويس: بهمزة وصل بدؿ القطع, وفتح  فَأ

 الميم
ًۡ وَ  71 ََكَٓءُز ََكٓءُ  َُشَ ًۡ َوَُشَ  بضم الهمزة ُز
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة دُِِظُروِنۦ دُِِظُرونِ  71
ۡصرَِي إِلَّ  72

َ
ۡصرِي أ

َ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة إِلَّ  أ

88  ْ ٔا ْ حِلَ  حِلُِؾيُّ ٔا  بفتح الياء ِؾيُّ
يَم  92 َِّضِ  ف الجيم, وتخفيالثانية بإسكاف النوف ُُِِضيَم  ُج
َِّدِ  103  بإسكاف النوف الثانية, وتخفيف الجيم ُُِِد  ُج
 وصالً بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ  ُُِِشۦ ُُِشِ  103
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 ( سورة ىود 11) 
 

20   َُٓ َّٓ  يَُضَٰ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف ُ  يَُؾ
ُرونَ  24 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
25  ًۡ   إَِّنِ ىَُس

َ
ًۡ خ  بفتح الهمزة َّنِ ىَُس

َِيۡخ  28 ٍّ ُٓ َٓ  َذ  وتخفيف الميم ,بفتح العين ٍَِيۡخ َذ
ۡصرَِي إِلَّ  29

َ
ۡصرِي أ

َ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة إِلَّ  أ

ُرونَ  30 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
ُٓٔنَ  34  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
40   

 التنوين بكسر الالـ دوف َزوَۡصۡيِ  ُُكِّ  َزوَۡصۡيِ  ُُكّ
ةََمۡؑر 41 َٓ َٰ ةرَ َُمۡ  ى َٓ َٰ  وترؾ اإلمالة ,بضم الميم ى
َُٰجَِنَّ  42 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي

44 
 ۬  (ٌٓةً ) َورِيَو 

 وَِديَؼ 
 يَو  َوكِؒ
 يَؼ وَغِؒ

 َورِيَو  
 وَِديَؼ 

 باإلشماـ رويس:

ٌو  46 ٍَ ٍِ  َخ  الالـ من غير تنوين بكسر الميم, وفتح َو َع
 بفتح الراء َدۡيَ  َدۡيُ  46
َِ  َٔ تَۡس  46 ۦ َٔ تَۡس  يۡ َِ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يۡ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  48
ۡصرَِي إِلَّ  51

َ
ۡصرِي أ

َ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة إِلَّ  أ

 ائدة ساكنةمطلقًا: بإثبات ياء ز  ۦدُِِظُرونِ  دُِِظُرونِ  55
ِ  ِغَرَٰط   56  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
ُلَٔب  71 ۡٓ ُلُٔب  َح ۡٓ  بضم الباء َح
ءَ  77 ءَ  ٓيءَ ِشـؒ ِِسٓ  باإلشماـرويس:  ِِسٓ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َُّتُۡزوِنۦ َُّتُۡزونِ  78
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دَُم  87 َٰٔ َغيَ
َ
َٰدَُم  أ ـَ َغيَ

َ
 الجمع()ب بإثبات واو مفتوحة قبل األلف أ

تِ  105
ۡ
تِ  يَأ

ۡ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦيَأ

108  ْ ْ شَ  ُشُِٓدوا  بفتح السين ُِٓدوا
ة 111 ٍَّ َّ ٍَ  ل َّ  بتخفيف الميم ةل
 بفتح الياء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ يَ  يُرَۡص ُ  123

 
 ( سورة يوسف 12) 

 
َُٰجَِنَّ  5 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي

ىَٰ  19 َٰ  َيَٰبُۡۡشَ بزيادة ياء إضافة مفتوحة وصاًل, ساكنة  يَ  َيَٰبُۡظَر
 وقفاً 

ۡخيَِػيَ  24 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  بكسر الالـ الثانية ِػيَ ٱل
33  َُ ۡض َُ  ٱلّصِ ۡض  بفتح السين ٱلصَّ
رِۡشئُنِ  45

َ
رِۡشئُِنۦ فَأ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَأ

ثّٗ  47
َ
  ةَدخ

ۡ
 بإسكاف الهمزة ةثّٗ َدخ
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 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَتۡلَرُبٔنِ  َرُبٔنِ َتلۡ  60
62  ِِّ  ؿ النوف تاءابدإو  ,بحذؼ األلف ِّ ذِ ىِفِۡذحَ  ىِفِۡذَيَِٰ

وإسكاف  ,وحذؼ األلف ,بكسر الحاء ة  ظّٗ فۡ ظِ  ة  َحَٰفِظّٗ  64
 الفاء

َٰ دُۡددُٔنِ  66 َٰ دُۡددُٔنِ  َظِتَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَظِتَّ
َّظَ  َُۡرَذ ُ  76 َّظَ  ۡرَذُ   يَ  ةُٓء  ۬  ن  بالياء بدؿ النوف ةُٓء  ي
 تنوينبالكسر دوف  َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   76
ُِِّدونِ  94 ُِِّدوِنۦ ُتَف  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ُتَف

يَِّ 105
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء َحَٰ ئُ ِحٓ ُُّٔ 109
 بدؿ الياء بعدىا

110  ْ ْ ُنذِّ  ُنِذثُٔا  الذاؿ بتشديد ثُٔا
 رويس: باإلشماـ دَۡػِديقَ  ِديقَ دَػۡؒ دَۡػِديقَ  111

 
 سورة الرعد(  13) 

 
 وتشديد الشين ,بفتح ال ين ُحَغِشّ  ُحۡغِش  3
ءَُِّة 5

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

ةلِ ٱ 9 َٓ َذ ٍُ ۡ ةلِ  ل َٓ َذ ٍُ ۡ  ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦٱل
ٔكُِدونَ  17  بالتاء بدؿ الياء ٔكُِدونَ دُ  يُ
َذةبِ  30 َذةِبۦ ٌَ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٌَ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ِعَلةِبۦ ِعَلةبِ  32
 ةمطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكن ةِبۦ َٔ َم  ةبِ  َٔ َم  36
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 سورة إبراىيم(  14) 
 

ِ  ِغَرَٰطِ  1  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 

2  ِ  ٱَّللَّ
ِ : وغَلً   ٱَّللَّ
ُ : اثذداءً  ِ  ٱَّللَّ رويس: وصالً في ىذا اللفظ بما قبلو:  ٱَّللَّ

 الهاء ضمأما ابتداًء: فببكسر الهاء, 

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة وَِخيِدۦ وَِخيدِ  14
22  َ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِٰ َعيَۡيُسً َعيَۡيُسً ِٰ
ٔنِ  22 ٍُ ۡكُذ َۡشَ

َ
ِٔنۦ أ ٍُ ۡكُذ َۡشَ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة أ

30  ْ ٔا ُِؾيُّ َ  حّلِ ْ حّلِ ٔا ْ  ِؾيُّ ٔا ُِؾيُّ  بفتح الياءرويس:  حّلِ

31  ََ ِي ىَِِّٓجةدَِي  ىَِِّٓجةدَِي ٱَّلَّ
 ََ ِي  ٱَّلَّ

 ىَِِّٓجةدِي
 ََ ِي  ٱَّلَّ

ثبت وقفاً, بإسكاف الياء, فتروح: 
 حذؼ وصالً اللتقاء الساكنينوت

 بفتح العين دوف تنوين َبۡي َ  َبۡي ٞ  31
 بفتح الالـ الثانية دوف تنوين ِخَؾََٰو  ِخَؾٌَٰو  31
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ُدََعٓءِۦ ُدََعٓءِ  40
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  42
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  47
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 سورة الحجر(  15) 
 

ة 2 ٍَ َب بَّ  رُّ ةرُّ  بتشديد الباء ٍَ

ُِل  8 ة ُجَزّ ة  ٌَ فتح و بدؿ النوف األولى, بتاء مفتوحة  ُل َزَّ تَ ٌَ
 مع بقاء التشديد زايال

َلَٰٓهَِهحَ  8 ٍَ ۡ َلَٰٓهَِهحُ  ٱل ٍَ ۡ  بضم التاء ٱل
ِ  ِغَرَٰطِ  24  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 
ۡخيَِػيَ  40 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل
ِ  ِغَرٌَٰط  41  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرٌَٰط  َرٌَٰط غ 
41  ًٌ َّ ُمۡصَذلِي ّٞ  لََعَ ًٌ ٌُّ  لََعِ  بكسر الالـ, وتنوين الياء بالضم ۡصَذلِي
َُِؿ  56  بكسر النوف ُؿ َحۡلِِ  َحۡل
59  ًۡ ُْ ٔ َِضُّ ٍُ َ ًۡ  ل ُْ ُِضٔ ٍُ َ  وتخفيف الجيم ,ف النوفاسكإب ل
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َتۡفَؾُعِٔنۦ َتۡفَؾُعٔنِ  68
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َُّتُۡزوِنۦ َُّتُۡزونِ  69
 رويس: باإلشماـ فَٱۡغَدعۡ  َدعۡ فَٱغۡؒ فَٱۡغَدعۡ  94
 

 سورة النحل(  16) 
 

ُِل  2 دؿ الياء, وفتح الزاي, روح: بتاء ب ُل َزَّ تَ  ُل يُزِ  ُحَزّ
 بإسكاف النوف, وتخفيف الزايرويس: 

َلَٰٓهَِهحَ  2 ٍَ ۡ َلَٰٓهَِهحَ  ٱل ٍَ ۡ َلَٰٓهَِهحُ  ٱل ٍَ ۡ  روح: بضم التاء ٱل
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦفَٱتَُّلٔنِ  فَٱتَُّلٔنِ  2
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  7
 رويس: باإلشماـ كَۡػدُ  دُ كَػۡؒ كَۡػدُ  9
 بفتح الميم َوٱجلُُّضٔمَ  َوٱجلُُّضٔمُ  12
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َرَُٰتن  12 َرَٰت   ُمَصخَّ  بدؿ تنوين الضم بتنوين الكسر ُمَصخَّ
ُرونَ  17 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  24
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  كِؒيَو وَ  رِيَو وَ  30

ِٓۡدي 37 دَ َل حُ  َل َح الياء, وفتح الداؿ, وألف بعدىا  بضم يَٰ ٓۡ
 بدؿ الياء

ِحٓ  43 وألف , فتح الحاءبدؿ النوف, و بالياء  ئَُحَٰ  ُُّٔ
 بعدىا بدؿ الياء

 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  47
48  ْ ْ تَ  َحَذَفيَُّدا  بالتاء بدؿ الياء األولى َذَفيَُّدا
ُجٔنِ  51 َْ ُجٔنِ  فَٱۡر َْ  دة ساكنةمطلقًا: بإثبات ياء زائ ۦفَٱۡر
ُّۡصلِيُسً 66 َّ  ن  بفتح النوف ۡصلِيُسًن
 رويس: بالتاء بدؿ الياء ََيَۡعُدونَ  َعُدونَ ََتۡ  ََيَۡعُدونَ  71
ِ  ِغَرَٰط   76  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
79  ْ ْ دَ  يََرۡوا  بالتاء بدؿ الياء َرۡوا
80  ًۡ ُِِس ۡٓ َِ  ًۡ ُِِس َٓ  بفتح العين َِ
ُرونَ  90 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
96  ََّ ََّ  َوجَلَۡضزَِي  بالياء بدؿ النوف األولى َوحَلَۡضزَِي
ِ  ِغَرَٰط   121  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

ۡرِجُ  13 ُِ  بياء مفتوحة بدؿ النوف, وضم الراء جُ ۡخرُ يَ وَ  َو
َمۡرَُة 16

َ
 بعد الهمزة؛ وال يخفى مد البدؿبألف  َمۡرَُةَءا أ

ّف   23
ُ
فَّ  أ

ُ
 بفتح الفاء دوف تنوين أ

 بضم القاؼ ثِٱىُۡلۡصَفةِس  ثِٱىۡلِۡصَفةِس  35

ۥ 38 ُّ  منونة مربوطة وبعدىا تاء ,بفتح الهمزة َشّحَِبحً  َشّحُِب
 بالفتح بدؿ الهاء

 بالتاء بدؿ الياء ُلٔلُٔنَ تَ  ُلٔلُٔنَ حَ  42
ءَُِّة 49

َ
 زة واحدة مكسورةبهم إَُِّة أ

62  َِ ۡردَ خَّ
َ
ۦ أ َِ ۡردَ خَّ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة أ

 بإسكاف الجيم؛ وال تخفى القلقلة يَِم َورَصۡ  َورَِصيَِم  64
 رويس: بالتاء بدؿ الياء ُيۡغرِكَُسًذَ  ۡغرِكَُسًَذذُ  ُيۡغرِكَُسًذَ  69

72 
ۡخَمَٰ 

َ
 أ

ٍَؑ (اىٍٔؽ  اۡلول) ۡخ
َ
 باإلمالة يَٰ ـأ

ُِل وَ  82  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي َوُُزُِل  ُجَزّ
 بإسكاف السين ًفةنِصۡ  نَِصًفة 92
َِل  93  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي دُزَِل  ُتَزّ
َذدِِۖ  97 ۡٓ ٍُ ۡ َذِدۦ   ٱل ۡٓ ٍُ ۡ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱل
ءَُِّة 98

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 
 سورة الكيف(  18) 

 

1  َٔ ٍّٗ  ١  َصة  ِع ِ َٔصّٗ  ةَرّي ٍّٗ  ١ ةِع ِ  واإلخفاء جلي بترؾ السكت؛ وصاًل: ةَرّي

ََٰورُ  17 وتشديد  ,وحذؼ األلف ,بإسكاف الزاي دَّۡزَورُّ  دََّز
 الراء, فهي على وزف ) تْفَعلُّ (



 القسم الثال / الكلمات الفرشية للجزء الخامس عشر                                       الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 269      

 

 

َذدِِۖ  17 ۡٓ ٍُ ۡ َذِدۦ   ٱل ۡٓ ٍُ ۡ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱل
18  ًۡ ُٓ ًۡ  َوَُتَۡصُج ُٓ  بكسر السين َوَُتِۡصُج
 بضم العين ةرُُعجّٗ  ةرُۡعجّٗ  18
19  ًۡ رِكُِس َٔ ِ ًۡ  ث رِكُِس َٔ ِ ًۡ  ث ۡركُِس َٔ ِ  بإسكاف الراء, وتفخيم الراء جليروح:  ث
24  َِ ِديَ ۡٓ ۦ َح َِ ِديَ ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َح
َِّة   38 َِٰه َِّة لَّ َِٰه َِّة   لَّ َِٰه  رويس: مطلقًا: بإثبات األلف الثانية لَّ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة إِن دََرِنۦ إِن دََرنِ  39
ۦيُ  ۡدتَِيِ يُ  40  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۡدتَِيِ
رِهِۦ 42 ٍَ رِهِۦ ثَِس ٍُ رِهِۦ ثُِس ٍَ  بضم الثاء والميمرويس:  ثَِس
 بضم القاؼ ةُخُلجّٗ  ةُخۡلجّٗ  44
 وفتح الباء ,بكسر القاؼ َلّٗ جَ كِ  ُرُجَلّٗ  55
زُ  56 زُ  اوّٗ ُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
59 ًِٓ يِِه ۡٓ ٍَ ِ ًِٓ ل ِه

يَ ۡٓ ٍُ ِ  الثانية وفتح الالـ األولى, بضم الميم ل
نصَ  63

َ
ةٓ أ ٌَ َٰ َو ُّ ى نصَ  ِِي

َ
ة أ ٌَ َٰ َو  بكسر الهاء ِِيِّ ى

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۚۦٓ َجۡجأِ  َجۡجِأ   64
66  َِ ٍَ ِ يّ َٓ َِ  ُت ٍَ ِ يّ َٓ  ةمطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكن ۦُت
 بفتح الراء والشين ادّٗ طَ رَ  ارُۡطدّٗ  66
ِِعَ  67 ِِع  اَغۡۡبّٗ ٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اَغۡۡبّٗ ٌَ
ِِعَ َغۡۡبّٗ  72 ِِع َغۡۡبّٗ  اٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اٌَ
َٰنَِيَۢة َزكِيََّۢة 74  بألف بعد الزاي, وتخفيف الياءرويس:  َزكِيََّۢة َز
 م الكاؼبض اُُُّسرّٗ  اُُّۡسرّٗ  74
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ِِعَ َغۡۡبّٗ  75 ِِع َغۡۡبّٗ  اٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اٌَ
 بضم الحاء ةرُُّمّٗ  ةرُّۡمّٗ  81

ۡتَج َ  85
َ
 وتشديد التاء بدؿ القطع, بهمزة وصل فَٱتََّج َ  فَد

 مع فتحها
 بضم الكاؼ اُُُّسرّٗ  اُُّۡسرّٗ  87

ۡتَج َ  89
َ
ًَّ خ ًَّ ٱتََّج َ  ُث ع, وتشديد التاء بهمزة وصل بدؿ القط ُث

 مع فتحها

ۡتَج َ  92
َ
ًَّ خ ًَّ ٱتََّج َ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع, وتشديد التاء  ُث

 مع فتحها
93  َِ يۡ دَّ َِ ٱلصُّ  ٱلصَّ يۡ  بضم السين دَّ
ُصَٔج  94

ۡ
ُصٔجَ يَأ

ۡ
أ ٌَ ٌَ يَةُصَٔج  َو  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٔجَ ةَو

 بضم السين اّدّٗ شُ  اَشّدّٗ  94
َدذَ  96  بضم الصاد والداؿ َذۡيِ دُ ٱلػُّ  ۡيِ ٱلػَّ
َٓء   98  ةهمز ال وحذؼبتنوين الفتح للكاؼ,  ۬  ةَدّزّٗ  َداَّ
 بكسر السين ُجٔنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٔنَ  104
ُزوّٗ  106 زُ  اُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ

 
 سورة مريم(  19) 

 

2  ٓ ٓ  َزَكرِيَّة  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َزَكرِيَّة
ََٰزَكرِيَّ  7 ٓ َي ََٰزَكرِيَّةٓءُ  ة  ة بعد األلفضمومبزيادة ىمزة م َي
 بضم العين ةذِّيّٗ عُ  ةِعذِّيّٗ  8
َت  19 َْ َت حِلَ  ِۡلَ  ؿ الهمزة ياءً ابدبإ َٓ
 بضم الميم خُّ ٌُ  ٌِخُّ  23
ِ  ةنَۡصيّٗ  23  بكسر النوف ةۡصيّٗ ن
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 فتح الميمبرويس:  ٌَِ ٌََ  ٌَِ 24
24  ٓ ة َٓ ِ ةَُتۡذَ  َُتۡذ ة َٓ َٓ ِ  ح التاء الثانيةفتبرويس:  َُتۡذ

َ  تَُسَٰلِۡؿ  25 َٰ ي بياء مفتوحة بدؿ التاء, وتشديد السين,  ۡؿ لَ سَّ
 وفتح القاؼ

نَّ  ِإَونَّ  36
َ
 بفتح الهمزةرويس:  ِإَونَّ  َوأ

ِ  ِغَرَٰٞط  36  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 
ُٓٔنَ يُ  40  بفتح الياء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
ٗـّ  43 َٰ  َرَٰ ِغ   ةِغَر

ٗـّ  ةٗـّ َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
 بكسر الالـ ةػّٗ ُُمۡيِ  ةُُمۡيَػّٗ  51
 وفتح الخاء ,بضم الياء يُۡدَخئُنَ  يَۡدُخئُنَ  60
َٔ  ُُٔرُِث  63  رويس: بفتح الواو, وتشديد الراء ُُٔرُِث  ُث رِّ ُُ
 بضم الميم خُّ ٌُ  ٌِخُّ  66
 دىمابفتح الذاؿ والكاؼ وتشدي رُ نَّ يَذَّ  يَۡذُنرُ  67
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  68
 بضم العين ةذِّيّٗ عُ  ةِعذِّيّٗ  69
 بضم الصاد ةيِّيّٗ ُغ  ةِغيِّيّٗ  70
َِّدِ  72  بإسكاف النوف الثانية, وتخفيف الجيم ُُِِد  ُج
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  72

ۡرنَ  90 بنوف ساكنة بدؿ التاء, وكسر الطاء مع  ۡرنَ يََِففِ  َحَذَففَّ
 فيفهاتخ

 

 سورة طو(  20) 
 

ادِ  12 َٔ ۡ ادِۦ ثِٱل َٔ ۡ  وصالً تحذؼ  بإثبات ياء زائدة ساكنة ثِٱل
12  ّٔٗ َٔ  ىـُ  تنوينبالفتح دوف  ىـُ
ة 18 َٓ ة َوِىَ ذِي َٓ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوِى ذِي
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دّٗ  53 ۡٓ  وفتح الهاء وألف بعدىا ,بكسر الميم ادّٗ َفَٰ ٌِ  اَم
 بفتح الياء والحاءروح:  فََحۡصَعَذُسً َذُسًفَُحۡصعِ  فَُحۡصِعَذُسً 61
ٔٓاْ إِنۡ  63 ُ ٔاْ إِنَّ  كَةل ُ  بفتح النوف مع التشديد كَةل
 روح: بالتاء بدؿ الياء األولى يَُّو َُّتَ  ُُيَيَُّو  ُُيَيَُّو  66
 وتشديد القاؼ ؛بفتح الالـ ۡ  لَّ دَيَ  دَيَۡلۡ   69

71  ًۡ ُِذ ٌَ ًۡ  َءا ُِذ ٌَ ًۡ ءَ  َءا ُِذ ٌَ  َءا
)مع تحقيي  يادة ىمزة استفهاـبز روح: 

 ءَ ] الثانية(
َ
ًۡ أ ُِذ ٌَ  [ا

دِِّۦ 75
ۡ
دِِّ  يَأ

ۡ
دِِّۦ يَأ

ۡ
 كسر الهاء دوف صلةب: رويس يَأ

80  ًۡ ًۡ َووَ  َوَنََٰعۡدَنَُٰس  بحذؼ األلف األولى َعۡدَنَُٰس
زَرِي 84

َ
زَرِي زۡرِيإِ  خ

َ
 رويس: بكسر الهمزة, وإسكاف الثاء خ

َِة 87 يِۡه ٍَ ِ ٍِ  ث ِ َِةث  الميم ربكس يِۡه
87  ٓ َِة ِيۡ َِة ُّمّ ِيۡ َِةَّمَ  ُّمّ  الميمتخفيف و  والميم, بفتح الحاءروح:  يۡ
93  َِِۖ َٓ ۦ   دَتَّجِ َِ َٓ  ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة دَتَّجِ
ۥ   97 ُّ ۥ   َُّتۡيََف ُّ  بكسر الالـ َُّتۡيَِف

بنوف مفتوحة بدؿ الياء, وكسر الضاد,  ۡلِِضَ جَّ  ُحۡلَِضَٰٓ  114
 بدؿ األلف وياء مفتوحة

ۥ   114 ُّ ۥ  وَۡظيَ  وَۡظُي  بفتح الياء ُّ
َرةَ  131 ْۡ َرةَ  َز َْ  بفتح الهاء َز
َرَٰطِ  135 َرَٰطِ  َرَٰطِ ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ
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 سورة األنبياء(  21) 
 

 ّيِ و رَّ كُ  كَةَل َرّيِ  4
بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف 

 الالـ؛ )على األمر(

ِحٓ  7 وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء ئَُحَٰ  ُُّٔ
 بدؿ الياء بعدىا

ِِعَ  24 ِِع  ٌَّ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَّ

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء ئَُحَٰ  ُُِٔحٓ  25
 بدؿ الياء بعدىا

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦفَٱۡخُجُدونِ  فَٱۡخُجُدونِ  25
ِخَّ  34  بضم الميم خَّ ٌُّ  ٌّ
ُٓٔنَ  35  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
ُزوّٗ  36 زُ  اُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
ِضئُنِ  37 ۡٓ ِضئُنِ  تَۡصَذ ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦتَۡصَذ
ّف   67

ُ
فَّ  أ

ُ
 الفاء دوف تنوين بفتح أ

َُِسً 80 َُِسً تِلُۡعِػ َُِسًحِلُ  جِلُۡعِػ , وروح: بالياء وف بدؿ التاءبالنرويس:  ۡعِػ
 بدؿ التاء

ۡلِدرَ  87  بياء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الداؿ ُحۡلَدرَ  جَّ
89  ٓ ٓ  َوَزَكرِيَّة  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َوَزَكرِيَّة
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦفَٱۡخُجُدونِ  فَٱۡخُجُدونِ  92
ِّ  فُذَِعۡخ  96  ألولىبتشديد التاء ا َعۡخ فُذ
ُصٔجُ  96

ۡ
أ ٌَ ُصُٔج َو

ۡ
ٌَ ةيَ  يَأ  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٔجُ ةُصُٔج َو

 بكسر الكاؼ, وفتح التاء وألف بعدىا ِت  َتَٰ لِيۡهِ  لِيُۡهُذِت   104

ََٰو َرّبِ  112 بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف  كُو رَّّبِ  َق
 الالـ؛ )على األمر(
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 سورة الحج(  22) 
 

 بفتح الياءرويس:  حِلُِؾوَّ  ِؾوَّ حِلَ  حِلُِؾوَّ  9
 رويس: مطلقًا: بكسر الالـ حۡلَۡلَف ۡ  ۡلَف ۡ حِلَ  حۡلَۡلَف ۡ  15
ِ  ِغَرَٰطِ  24  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 
آءً  25 َٔ آءٌ  َش َٔ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َش
 ةمطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكن َوٱۡۡلَةدِۚۦٓ  َوٱۡۡلَةدِ   25
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِِت  ثَۡحِِتَ  26
29  ْ ٔا ْ حِلَ  حۡلَۡلُؾ ٔا ْ  ۡلُؾ ٔا  رويس: مطلقًا: بكسر الالـ حۡلَۡلُؾ
َِةَل  37 َِةَُلُ  ۬  َح  )فيهما( بالتاء بدؿ الياء َِةَُلُ تَ  ۬  َِةَل تَ  َح

َٰفِ ُ  38 وفتح الفاء  ,الداؿ وإسكاف ,الياء بفتح  ُ ذَ دۡ يَ  يَُد
 وال تخفى القلقلة؛ وحذؼ األلف

 التاء بكسر ئُنَ يَُؼَٰذِ  يَُؼََٰذئُنَ  39

بكسر الداؿ, وفتح الفاء, وزيادة ألف   ُ ٰـَ فَ دِ  َدۡذ ُ  40
 بعدىا

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَُِسيِ  َُِسيِ  44

يَِّ 45
َ
ّح  فَ  فََهد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َهد

 الياء, )راجع األصوؿ(

ة 45 َٓ يَۡهَنَٰ ْۡ
َ
يَهۡ  أ ْۡ

َ
ةذُ أ  بتاء مضمومة بدؿ النوف, وحذؼ األلف َٓ

 التي بعدىا

يَِّ 48
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
ةدِ  54 َٓ َ ةدِۦ ل َٓ َ  وصالً تحذؼ  بإثبات ياء زائدة ساكنة ل
ِ  ِغَرَٰط   54  بدؿ الصاد نبالسي رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  65
ِۡل  71  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ۡل يُزِ  ُحَزّ
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 بالياء بدؿ التاء ۡدُعٔنَ يَ  دَۡدُعٔنَ  73
 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  76
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

 كسر الباءو  ,التاء بضمرويس:  دَۢنُجُخ  ُخ ۢنجِ دُ  دَۢنُجُخ  20
ُّۡصلِيُسً 21 َّ  ن  بفتح النوف ۡصلِيُسًن
ثُٔنِ  26 ثُِٔنۦ َنذَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َنذَّ
27   

 التنوين بالكسر دوف ٌَِ ُُكِّ  ٌَِ ُُكّ
35  ًۡ ًۡ ٌُ  ٌِذُّ  بضم الميم األولى ذُّ
ثُٔنِ  39 ثُِٔنۦ َنذَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َنذَّ
ة   50 َٔ ة   َرۡب َٔ  بضم الراء ُرۡب
52  ِ ِ  ۦٓ ِإَونَّ َهَِٰذه نَّ َهَِٰذه

َ
 بفتح الهمزة ۦَوأ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱتَُّلِٔنۦ فَٱتَُّلٔنِ  52
ََيَۡصُجٔنَ  55

َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُجٔنَ خ

ِ  ِغَرَٰط   73  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
َرَٰطِ  74 َرَٰطِ ٱل َرَٰطِ ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ّػِ
َِة 82 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ
ءَُِّة 82

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

ُرونَ  85 َ دََذنَّ ُرونَ دَذَّ۬  بتشديد الذاؿ نَّ

87  ِٓۚ ۚٓ ٱ َشَيُلٔلُٔنَ  َشَيُلٔلَُٔن َّلِلَّ ُ  َّللَّ
مع  الـال وفتح ,ىمزة وصلزيادة ب

 لة, وضم الهاء من لفظ الجالت ليظها
ِ  بَِيِدهِۦ 88  رويس: بكسر الهاء دوف صلة بَِيِدهِۦ بَِيِده
89  ِٓۚ ۚٓ ٱ َشَيُلٔلُٔنَ  َشَيُلٔلَُٔن َّلِلَّ ُ  87حكمها كسابقتها اآلية  َّللَّ
ونِ  98 وِنۦ ََيُۡۡضُ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ََيُۡۡضُ
ُٓٔنِ  99 ُِٓٔنۦ ٱرِۡص  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱرِۡص
ٔنِ  108 ٍُ ِ ِٔنۦ دَُسيّ ٍُ ِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة دَُسيّ
ُٓٔنَ  115  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
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 سورة النور(  24) 
 

ُرونَ  1 ُرونَ  دََذنَّ نَّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ
ۡربَ ُ  6

َ
ۡربَ َ  أ

َ
 العين بفتح أ

نَّ  7
َ
ن أ

َ
 بإسكاف النوف أ

ََِخ  7 ۡٓ َُِخ  ىَ ۡٓ  التاءبضم  ؗىَ
ٍَِصحَ  9 ٍَِصحُ  َوٱىَۡخَٰ  بضم التاء َوٱىَۡخَٰ
نَّ  9

َ
نۡ  أ

َ
 بإسكاف النوف أ

 بضم الباء َغَؾُت  َغَؾَت  9
 بكسر السين ُجٔهُ َل َُتۡصِ  َل َُتَۡصُجٔهُ  11
 بضمالكاؼ ۡۡبَهُۥنُ  نِۡۡبَهُۥ 11
ۥ 15 ُّ ۥَوَُتۡصِ  َوَُتَۡصُجَُٔ ُّ  بكسر السين ُجَُٔ
 الواوحذؼ ب ٞف ؤُ رَ  رَُءوٞف  20
ُرونَ دَذَ  27 ُرونَ دَذَّ  نَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  28
31  َّ يُّ

َ
َٓ  خ حُّ

َ
 وقفاً: بإثبات ألف بعد الهاء ةخ

َجّيَِنَٰخ   34 َجيََّنَٰخ   ٌُّ  فتح الياءب ٌُّ

ٔكَدُ  35 َٔكَّدَ  يُ  الواوفتح و  بدؿ الياء, مفتوحة تاءب دَ
 وتشديد القاؼ والداؿ,

39  ُّ ُّ  ََيَۡصُج  بكسر السين ََيِۡصُج
ُِل  43  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ُل َوُيزِ  َوُيَزّ
َجّيَِنَٰخ    46 َجيََّنَٰخ    ٌُّ  فتح الياءب ٌُّ
ِ  ِغَرَٰط   46  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
 بكسر القاؼ ِّ َوَيذَّلِ  َوَيذَّۡلِّ  52
55 ً ُٓ جَلَّ ًجۡ َوحَلُ  َوحَلَُجّدِ ُٓ  وتخفيف الداؿ ,الباء بإسكاف ِدجَلَّ
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 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  57
ُٓٔنَ يُ  64  بفتح الياء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
 

 سورة الفرقان(  25) 
 

ٔنَ  19 ُٓ َ  تَۡصَذِفي ٔنَ ي ُٓ  بدؿ التاء األولى بالياء ۡصَذِفي
 
 



 القسم الثال / الكلمات الفرشية للجزء التاسع عشر                                         الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 279      

 

 

 
قُ  25 قُ  تََظلَّ لَّ  بتشديد الشين تَظَّ
ِم  30 ۡٔ ِم  كَ ۡٔ ِمَ  كَ ۡٔ  روح: وصاًل: بفتح ياء اإلضافة كَ
ُزًوا 41 زُ  ُْ  بهمز الواو اؤً ُْ
 بكسر السين ُت َُتۡصِ  َُتَۡصُت  44
نا 48 ُ  بُۡۡشَ ن ن  الشينالنوف بدؿ الباء, مع ضم ب اُۡشَ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  60
67  ْ وا ًۡ َحۡلَُتُ َ ًۡ َحۡلَِتُ  َول َ ْ َول  التاءكسر ب وا
69   َۡٓ َّٓۡ   يَُضَٰ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف يَُؾ
 بكسر الهاء دوف صلة ذِيِّ  ذِيِّۦ 69

 
 سورة الشعراء(  26) 

 

ِۡل  4  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ۡل ُُزِ  ُجَزّ
ثُٔنِ  12 ثُِٔنۦ يَُسّذِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يَُسّذِ
 بفتح القاؼ )فيهما( يََِفيِقَ  ۬  قَ َوَيِؾي يََِفيِقُ  َوَيِؾيُق   13
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَحۡلُذئُنِ  َحۡلُذئُنِ  14

36  ّۡ رِۡص
َ
رۡصِ  أ

َ
من  وضم الهاء ,بهمزة ساكنة بعد الجيم ُّ  ٔـۡ أ

 غير صلة
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  39
 وتشديد القاؼ ,بفتح الالـ ُ  لَّ دَيَ  دَيَۡلُ   45

49  ًۡ ُِذ ٌَ ًۡ  َءا ُِذ ٌَ ًۡ ءَ  َءا ُِذ ٌَ  َءا
)مع تحقيي  بزيادة ىمزة استفهاـروح: 

 ءَ ] الثانية(
َ
ًۡ أ ُِذ ٌَ  [ا

 بحذؼ األلف َظِذُرونَ  َحَِٰذُرونَ  56
ِِعَ  62 ِِع  ٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَ
62  َِ ِدي ۡٓ ۦ َشَي َِ ِدي ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َشَي
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78  َِ ِدي ۡٓ ٓۡ  َح ۦَح َِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ِدي
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َويَۡصلِِيۦ َويَۡصلِيِ  79
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يَۡظفِِيۦ يَۡظفِيِ  80
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َُيۡيِِيۦ َُيۡيِيِ  81
 باإلشماـرويس:  َورِيَو  َوكِؒيَو  َورِيَو  92
ُٓٔنِ  108 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ۡصرَِي إِلَّ  109
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة أ

ُٓٔنِ  110 ي ـِ
َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ََٓم  111 َج ُٓ  َوٱتَّ دَۡبَٰ
َ
 َم َوخ

بهمزة قطع مفتوحة بدؿ ىمزة الوصل, 
اف التاء, وألف بعد الباء, وضم وإسك

 العين؛ وىمس التاء جلي
ثُٔنِ  117 ثُِٔنۦ َنذَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َنذَّ
118  ََ ٌِ ِِعَ  ٌَّ  ََ ٌِ ِِع   مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَّ
ُٓٔنِ  126 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ۡصرَِي إِلَّ  127
َ
صۡ  أ

َ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة رِي إِلَّ أ

ُٓٔنِ  131 ي ـِ
َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

 وإسكاف الالـ ,الخاء بفتح قُ يۡ خَ  ُخيُقُ  137
ُٓٔنِ  144 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ۡصرَِي إِلَّ  145
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 اف ياء اإلضافةمطلقًا: بإسك أ

َٰرِِْيَ  149  بحذؼ األلف فَرِِْيَ  َف
ُٓٔنِ  150 ي ـِ

َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ُٓٔنِ  163 ي ـِ
َ
ُٓٔنِ  َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوأ

ۡصرَِي إِلَّ  164
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة أ

179 ُٔٓ ي ـِ
َ
ُٓٔنِ  نِ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوأ

ۡصرَِي إِلَّ  180
َ
ۡصرِي إِلَّ  أ

َ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة أ
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 بضم القاؼ ۡصَفةِس ثِٱىۡلُ  ثِٱىۡلِۡصَفةِس  182
 بإسكاف السين ةفّٗ نِصۡ  ةنَِصفّٗ  187
 بتشديد الزاي َل َُزَّ  ََُزَل  193
وحُ  193 وحَ  ٱلرُّ  بفتح الحاء ٱلرُّ
ٌِيُ  193

َ
ٌِيَ  ٱۡۡل

َ
 بفتح النوف ٱۡۡل

 

 سورة النمل(  27) 
 

 وصالً بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ  َوادِۦ َوادِ  18
18  ًۡ َُِّس ٍَ ًۡ  ََيِۡف ُِس ٍَ ًۡ  ََيِۡف َُِّس ٍَ  رويس: بإسكاف النوف؛ واإلخفاء جلي ََيِۡف
َ َلٓ  20 ِٰ ة  ِٰ َل  ٌَ ة   مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٌَ
َهَر ذَ  22 ُهَر  ٍَ ٍَ َهَر  َذ ٍَ  رويس: بضم الكاؼ َذ

َل  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ 25
َ
يَة  خ

 (راجع األصوؿبتخفيف الالـ )رويس:  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسٱ

ُِٔنَ  َُّتُۡفَٔن   25 يِ ۡٓ ُِٔنَ حُ  ُفَٔن  ُُيۡ  ُت يِ  )فيهما( بالياء بدؿ التاء ٓۡ
28  ّۡ ىۡلِ

َ
ىۡلِِّ  فَد

َ
 صلة دوفبكسر الهاء  فَد

ُدونِ  32 َٓ ُدونِ  تَۡظ َٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦتَۡظ

36  َِ وَُ ٍِدُّ دُ
َ
وٓ  خ ٍِدُّ دُ

َ
 ۦَِّ ُخ

: بإثبات بإدغاـ النوف في النوف, ومطلقاً 
وٓ ) ياء زائدة ساكنة ٍِدُّ دُ

َ
 (ۦنِّ خ

ۦَ َءادَ  36 َِ َٰ  ى
ۦَ َءادَ :وغَلً  َِ َٰ َِ َءادَ :وغَلً  ى َٰ , أما بإثبات ياء زائدة ساكنةوقفاً:  ى

 بإثبات ياء زائدة وصاًل: فرويس:
ۦَءادَ : وكفةً  مفتوحة, وأما روح: فبحذؼ الياء َِ َٰ  ى

 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  42
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  44
يَِم  49 ۡٓ يَ مُ  َم  وفتح الالـ ,بضم الميم َم ٓۡ
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ُرونَ  62 ُرونَ  دََذنَّ نَّ ُرونَ يَ  دَذَّ نَّ  , وروح: بالياء بدؿ التاءبتشديد الذاؿ ذَّ

ََٰركَ  66   ثَۡو  ثَِو ٱدَّ
َ
 َركَ دۡ أ

مفتوحة بدؿ  وىمزة قطع ,بإسكاف الالـ
, وحذؼ وإسكاف الداؿ ىمزة الوصل,

 األلف؛ وال تخفى القلقلة

ٔۡهُ  87 دَ
َ
, وضم )مد بدؿ( بزيادة ألف بعد الهمزة ٔهُ دُ َءا خ

 وال يخفى أّف الواو تصبح مدية ؛التاء
ة 88 َٓ ةَُتۡصِ  َُتَۡصُج َٓ  بكسر السين ُج
ئُنَ  88 َٓ ئُنَ حَ  َتۡف َٓ  بالياء بدؿ التاء ۡف
 بالكسر دوف تنوين فََزعِ  فََزع   89
هِذٍ  89 ٌَ ۡٔ ٌِ  يَ ۡٔ  بكسر الميم هِذٍ يَ
 

 سورة القصص(  28) 
 

 رويس: باإلشماـ يُۡػِدرَ  ِدرَ يُػۡؒ يُۡػِدرَ  23
 بكسر الجيم ۡذَوة  صِ  َصۡذَوة   29
ِتِۖ  32 ْۡ ِتِۖ  ٱلرَّ َْ  اءهبفتح ال ٱلرَّ
َِم  32 َُٰ ِ  فََذ َِم  َم فََذَُّٰٓ َُٰ  مع المد المشبع ؛بتشديد النوفرويس:  فََذ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَحۡلُذئُنِ  َحۡلُذئُنِ  33
ِِعَ رِۡدءّٗ  34 ِِع رِۡدءّٗ  اٌَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اٌَ
34  ِۖ كُِِنٓ كۡ  يَُػّدِ  بإسكاف القاؼ؛ وال تخفى القلقلة ِِنِۖ يَُػّدِ
ثُٔنِ  34 ثُٔنِ  يَُسّذِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦيَُسّذِ
ُٓٔنَ  39  وكسر الجيم ,بفتح الياء ُٓٔنَ رۡصِ يَ  يُرَۡص

بفتح السين, وزيادة ألفاً بعدىا, وكسر  َرانِ عِ َسَٰ  ِشۡعَرانِ  48
 الحاء

 لتاء بدؿ الياءبارويس:  َُيَِۡبَٰ  َُتَِۡبَٰ  َُيَِۡبَٰٓ  57
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 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  64
ُٓٔنَ  70  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
ُٓٔنَ  88  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص

 
 سورة العنكبوت(  29) 

 

ُٓٔنَ  17  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
ةَ  25 َٔدَّ َٔدَّ  ٌَّ ةَ  ةُ ٌَّ َٔدَّ  بضم التاءرويس:  ٌَّ

ۥ 32 ُّ َِّ َي َِّضِ ۥ جَلُ ُّ َِّ النوف التي  إسكافو  ,بتخفيف الجيم جَلُِِضَي
 جليقبلها, واإلخفاء 

ءَ  33 ءَ  ٓيءَ ِشـؒ ِِسٓ  باإلشماـرويس:  ِِسٓ
ٔكَ  33 َِضُّ ُِضٔكَ  ٌُ  بإسكاف النوف, وتخفيف الجيم ٌُ
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 الياءبالنوف بدؿ  ُلُٔل جَ وَ  َوَيُلُٔل  55
َِجةدِيَ  56 َٰٓ َِجةدِي َي َٰٓ  بإسكاف الياء َي
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦفَٱۡخُجُدونِ  فَٱۡخُجُدونِ  56
ُٓٔنَ  57  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص

يَِّ 60
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
 

 رة الرومسو (  30) 
 

َٰلَِجحَ  10 َٰلَِجحُ  َع  بضم التاء َع

ُٓٔنَ  11  ُٓٔنَ رۡصِ يَ  ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
 ,بفتح التاء, وكسر الجيمرويس: 

اء, يتح الروح: بالياء بدؿ التاء, ولو ف
 )على األصل( وكسر الجيم

ٍِيَ  22 ٍِيَ  ىِّيَۡعَٰيِ  األخيرة بفتح الالـ ىِّيَۡعَٰيَ
ُِل  24  إسكاف النوف, وتخفيف الزايب ُل َوُيزِ  َوُيَزّ
َُِفٔنَ  36  بكسر النوف ُفٔنَ َحۡلِِ  َحۡل
ْ ة ّرِبّٗ  39 ا َٔ ُب ِ ة ّرِبّٗ  ىَِّيۡ ْ َُتۡ ىّ ٔا  بتاء مضمومة بدؿ الياء, وإسكاف الواو ُب
41 ًُٓ ً حِلُِذيَل ُٓ ًجِلُ  حِلُِذيَل ُٓ  : بالنوف بدؿ الياء األولىروح ِذيَل
َِل  49  خفيف الزايبإسكاف النوف, وت َل يُزِ  ُحَزّ
  َءاَثَٰرِ  50

َ
 بحذؼ األلفين )باإلفراد( زَرِ خ

 وصالً تحذؼ  بإثبات ياء زائدة ساكنة ثَِفَِٰدۦ ثَِفَٰدِ  53

54 

   ۡٓ  ۬ (ٌٓةً )َؽ
ة  فّٗ ۡٓ  /َؽ
   ۡٓ  ۬ (ٌٓةً )ُؽ

ة فّٗ ۡٓ  ُؽ

   ۡٓ ة ۬ (ٌٓةً )ُؽ فّٗ ۡٓ وليعقوب  ؛ضمها وأحفص فتح الضاد ل ُؽ
 فقط ضمها
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 الياء بالتاء بدؿ َِف ُ دَ  يََِف ُ  57
ََِّم  60 ِ يَۡصَذِخفَّ ََِّم  َم يَۡصَذِخفَّ  رويس: بإسكاف النوف؛ واإلخفاء جلي يَۡصَذِخفَّ
 

 سورة لقمان(  31) 
 

ُزًواۚٓ  6 ُزًؤاۚٓ  ُْ  بهمز الواو ُْ
َُٰجَِنَّ  13 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي
َُٰجَِنَّ  16 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي
َُٰجَِنَّ  17 َُٰجَِنِّ  َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي

ۥ 20 ُّ ٍَ َٓ ِ ُ  ۡٓ ِ وتاء مربوطة منونة بالفتح  ,العين بإسكاف حّٗ ٍَ ُ
 واإلخفاء جلي اإلفراد(؛ب) بدؿ الهاء

 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  21
 بفتح الراء َوٱۡۡلَۡعرَ  َوٱۡۡلَۡعرُ  27
ُِل  34  فيف الزايبإسكاف النوف, وتخ َوُيزُِل  َوُيَزّ
 

 سورة السجدة(  32) 
 

ۥ   7 ُّ ۥ  َخيۡ  َخيََل ُّ  بإسكاف الالـ َل
ءَُِّة 10

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

ُٓٔنَ  11  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
ۡخِفَ  17

ُ
ۡخِف  أ

ُ
 مطلقًا: بإسكاف الياء أ

 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  20
ة 24 ٍَّ َ ِ  ل ةل ة ٍَ ٍَّ َ  وتخفيف الميم ,بكسر الالـرويس:  ل
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 سورة األحزاب(  33) 
 

4  َٰٓ ٓ )بحذؼ الياء التي بعد الهمزة,  ۭ۬ يـِٔ ٱلَّ  (ءِ ٱلَّ

ُِرونَ  4  والهاء وتشديد الظاء ,بفتح التاء ُرونَ َّٓ ظَّ تَ  دَُظَٰٓ
 لفاأل وحذؼ ,اموفتحه

َُُِٔة   10 ْ  ٱىظُّ َُُِٔة  مطلقًا: بحذؼ األلف ٱىظُّ
َلةمَ  13  ح الميم األولىتفب َلةمَ ٌَ  ٌُ
 بكسر السين ََيِۡصُجٔنَ  ََيَۡصُجٔنَ  20

َٰٓ  ئُنَ  َٔ يَۡس  20 رويس: بفتح السين مع تشديدىا, وألف  ئُنَ  َٔ يَۡس  ئُنَ  ٔـَ يَسَّ
 ؛ والمد المتصل جليبعدىا

َٔةٌ  21 ۡش
ُ
َٔةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

 بضم العين َت ٱلرُّعُ  ٱلرُّۡعَت  26

ۡ   َٓۡ  يَُضَٰ  30 َّٓ  تشديدبعد الضاد مع  التي بحذؼ األلف يَُؾ
 العين
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 ؛ وترقيي الراء جليالقاؼ بكسر ۡرنَ َوكِ  َوكَۡرنَ  33
ن يَُسٔنَ  36

َ
ن  أ

َ
 بدؿ الياء؛ واإلخفاء جليتاء الب ُسٔنَ دَ أ

40  ًَ ِ  وََخةَت  بكسر التاء ًَ وََخةد
 ياءبدؿ ال بعد الجيم ضمومةبهمزة م ئُ دُرۡصِ  دُرِۡي  51
 بالتاء بدؿ الياء وُّ َُتِ  لَّ   ََيِوُّ لَّ  52
 مطلقًا: بحذؼ األلف ٱلرَُّشَٔلْ  ٱلرَُّشَٔل   66
َِة 67 ِ َٰ۬ َشةدَ  َشةَدَت  بزيادة ألف بعد الداؿ, وكسر التاء َِةد
بِيََل   67 بِيََلْ  ٱلصَّ  مطلقًا: بحذؼ األلف ٱلصَّ
 بالثاء بدؿ الباء اَنسِيّٗ  اَنجِيّٗ  68

 
 سورة سبأ(  34) 

 
3  ًِ َٰيِ ًُ  َع َٰيِ ًِ  َع َٰيِ  رويس: بضم الميم َع
ِ  ِغَرَٰطِ  6  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 
 بإسكاف السين ةفّٗ نِصۡ  ةنَِصفّٗ  9
َٔابِ  13 َٔابِ  َنٱۡۡلَ  ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦَنٱۡۡلَ

َِخِ  14 ِ بُ دُ  دَبَيَّ َِخِ  َِخِ ّي ألولى والباء, وكسر رويس: بضم التاء ا دَبَيَّ
 التاء

ًۡ َمۡصَهِِ  15 َسَٰ  ِٓ ًۡ ِهِِ ٌَ  بفتح السين, وألف بعدىا, وكسر الكاؼ ِٓ
ُزوٍ  16

ُ
ُزوِ  أ

ُ
 بكسر الالـ دوف تنوين أ

َِة 19  بضم الباء َِةَربُّ  َربَّ
ِدۡ  19 َٰٓ َٓ  َب َٰ  بفتح العين والداؿ دَ َب
َق  20  بتخفيف الداؿ َغَدَق  َغدَّ
 الفاء والزاي بفتح عَ زَّ فَ  فُّزِعَ  23
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 رويس: بتنوين الفتح آءُ َصزَ  آءّٗ َصزَ  آءُ َصزَ  37
37   ِۡٓ ُٓۡ   ٱلّؾِ ِٓۡ   ٱلّؾِ  بضم الفاء رويس: ٱلّؾِ
 ساكنة مطلقًا: بإثبات ياء زائدة َُِسيِۦ َُِسيِ  45

46  ْٓۚ ُروا ًَّ َتَذَفهَّ  : وغَلً  ُث

ًَّ تَّ  ْۚٓ ُث ُروا ْۚٓ  َفهَّ ُروا ًَّ َتَذَفهَّ ؛ اءتاء في التإدغاـ الرويس: بوصاًل  ُث
 -كحفص-بعدـ اإلدغاـ  :ابتداءً 

ۡصرَِي إِلَّ  47
َ
ۡصرِي أ

َ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة إِلَّ  أ

 رويس: باإلشماـ وَِظيَو  يَو وَظِؒ وَِظيَو  54
 

 سورة فاطر(  35) 
 

 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  4
ّيِخ   9 يۡ  ٌَّ  إسكانهابتخفيف الياء مع  خ  ٌَّ
 بفتح الياء, وضم القاؼ ُع ِلُ يَ  يَُِلُع  11
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَُِسيِ  َُِسيِ  26
ا   33  بتنوين كسر بدؿ تنوين الفتح َولُۡدلُد    َولُۡدلُدّٗ
َِخ   40 ِ  الجمع"ببزيادة ألف بعد النوف " َبّيَِنَٰخ   ثَّح
 

 سورة يس(  36) 
 

 َوٱىُۡلۡرَءانِ  ١يٓس  1
 ١ يٓس 

 َوٱىُۡلۡرَءانِ 
 ١ٓس ؑي

 َوٱىُۡلۡرَءانِ 
 , وروح: بإمالة الياءالنوف في الواوبإدغاـ 

ِ  ِغَرَٰط   4  بدؿ الصاد بالسين رويس: َرَٰط  غِ  َرَٰط  غ 
 بضم الالـ دَزِيُو  دَزِيَو  5
ا 9 اشُ  (ٌٓةً ) َشّدّٗ  بضم السين ّدّٗ
َ َلٓ  22 ِٰ ة  ٌَ ِٰ َل  َو ة  ٌَ  فةمطقاً: بإسكاف ياء اإلضا َو
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ُٓٔنَ  22  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
 وصالً تحذؼ  بإثبات ياء زائدة ساكنة يُرِۡدِنۦ يُرِۡدنِ  23
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يُِلُِذوِنۦ يُِلُِذونِ  23
ُٓٔنِ  25 ٍَ ُِٓٔنۦ فَٱۡش ٍَ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱۡش
 باإلشماـيس: رو  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  26
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ة 32 ٍَّ َّ ة ل ٍَ َّ  بتخفيف الميم ل
رَ  39 ٍَ رَ  َوٱىَۡل ٍَ رُ  َوٱىَۡل ٍَ  بضم الراءروح:  َوٱىَۡل
41  ًۡ ُٓ  بألف بعد الياء مع كسر التاء والهاء ًۡ ِٓ ذِ ٰـَ ُذّرِيَّ  ُذّرِيََّذ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  45
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  47
ۡركَِدَُة   52 ۡركَِدَُة   َهََٰذا ٌَّ  سكتال بترؾ وصاًل: َهََٰذا ٌَّ
ِ  ِغَرَٰٞط  61  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 

تخفيف ب , فرويس:بضم الجيم والباء َّلّٗ جُ صُ  َلّٗ جُ صُ  ِصجَِّلّٗ  62
 , وروح: بتشديد الالـالالـ

َرََٰط  66 َرََٰط  َرََٰط ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  الصادبدؿ  بالسين رويس: ٱلّػِ

68  ُّ َِّهِۡص ُّ ِهُ َُ  ُج وضم  ,وإسكاف الثانية ,بفتح النوف األولى ۡص
 مع تخفيفها؛ واإلخفاء جليالكاؼ 

لِئُنَ  68 ۡٓ لِئُنَ تَ  َح  بالتاء بدؿ الياء ٓۡ
ُِِذرَ  70 ُ  حّلِ  بالتاء بدؿ الياء ِِذرَ تّلِ

 ثَِؼَِٰدرٍ  ۡلِدرُ حَ  ثَِؼَِٰدرٍ  81
اف رويس: بياء مفتوحة بدؿ الباء, وإسك

القاؼ, وحذؼ األلف, وضم الراء دوف 
 تنوين؛ وتفخيم الراء والقلقلة جلي

ِ  بَِيِدهِۦ 83  رويس: بكسر الهاء دوف صلة بَِيِدهِۦ بَِيِده
ُٓٔنَ  83  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
 

 سورة الصافات(  37) 
 

َِحٍ  6 َِحِ  ثِزِي  بالكسر دوف تنوين ثِزِي
8  ٍَّ ُٓٔنَ لَّ يَصۡ  ُٓٔنَ لَّ يَصَّ  وتخفيف الميم ,بإسكاف السين ٍَ
َِة 16 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ
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ءَُِّة 16
َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

ِ  ِغَرَٰطِ  23  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  35
ۡخيَِػيَ  40 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  ثانيةال بكسر الالـ ِػيَ ٱل
َِة 53 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ
ءَُِّة 53

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

56  َِ َِ  ىََُتۡدِي  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦىََُتۡدِي
ۡخيَِػيَ  74 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل
99  َِ ِدي ۡٓ ۦ َشَي َِ ِدي ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َشَي
102  َٰ َُٰجَِنِّ  ُجَِنَّ َي  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َي
َرََٰط  118 َرََٰط  َرََٰط ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ
ۡخيَِػيَ  128 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل
 بفتح الهمزة وألف بعدىا, وكسر الالـ يَةِشيَ  لِ َءا إِۡل يَةِشيَ  130
ُرونَ  155 رُ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ ونَ نَّ
ۡخيَِػيَ  160 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل
 وصالً تحذؼ  بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَغةلِ  َغةلِ  163
ۡخيَِػيَ  169 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل

 
 سورة ص(  38) 

 

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َعَذاِبۦ َعَذابِ  8
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ِعَلةِبۦ ِعَلةبِ  14
َرَٰطِ  22 َرَٰطِ  َرَٰطِ ٱلػّ ِ  ٱلّػِ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ٱلّػِ
َضحٞ  23 ۡٓ َضحٞ  َوِىَ َج ۡٓ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوِى َج
ُِۡػت   41 ِ َِِ  ث  بفتح النوف والصاد ت  َػ ث
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ةقٞ  57  بتخفيف السين وََغَصةقٞ  وََغصَّ
 وَ  َوَءاَخرُ  58

ُ
 بضم الهمزة, وحذؼ األلف َخرُ أ

63  ًۡ ُٓ َۡذَنَٰ َّتَّ
َ
ًۡ ٱ خ ُٓ َۡذَنَٰ  بهمزة وصل بدؿ القطع َّتَّ

69  َۡ ٌِ  َ ِٰ  َۡ ٌِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِٰ 
ۡخيَِػيَ  83 ٍُ ۡ ۡخيِ  ٱل ٍُ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِػيَ ٱل
 القاؼ بفتح فَٱۡۡلَقَّ  فَٱۡۡلَقُّ  84
 

 سورة الزمر(  39) 
 

8  ُ َ  ِؾوَّ حّلِ ُِؾوَّ  ِؾوَّ حّلِ  بفتح الياءرويس:  حّلِ
َِجةدِ  16 َٰٓ َِجةدِۦ َي َٰٓ َِجةدِ  َي َٰٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنةرويس:  َي
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱتَُّلِٔنۦ فَٱتَُّلٔنِ  16
 وصالً تحذؼ  بإثبات ياء زائدة ساكنة ِعَجةدِۦ ِعَجةدِ  17
 باإلشماـرويس:  َورِيَو  َوكِؒيَو  َورِيَو  24
ة 29 ٍّٗ ةيِ َسَٰ  َشيَ  وكسر الالـ ,بألف بعد السين ٍّٗ
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 ضم؛ واإلخفاء جليالبتنوين  َكَِٰظَػَٰخٞ  َكَِٰظَػَُٰخ  38
ِهِۦٓ  38  بفتح الراء, ويلزمو ضم ىاء الكناية هُۥُرَّ  ُرّ
َُٰخ  38 ِصَؽ ٍۡ ِصَؽَٰخٞ  ُم ٍۡ  ضم؛ واإلدغاـ جليالبتنوين  ُم
ۚۥٓ ّۡمَذَ رَ  رَّۡمَذِِّۚۦٓ  38  بفتح التاء, ويلزمو ضم ىاء الكناية ُّ
ُٓٔنَ  44  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
53  ََ ِي َِجةدَِي ٱَّلَّ َٰٓ ََ  َي ِي َِجةدِي ٱَّلَّ َٰٓ  وصالً , فتحذؼ بإسكاف الياءمطلقًا:  َي
53  ْ ٔا َُِف ْ َتۡلِِ  َتۡل ٔا  بكسر النوف ُف
َِّدِ  61 َِّدِ  َوُي  وتخفيف الجيم ,بإسكاف النوف: روح َوُيِِد  َوُي
 باإلشماـرويس:  وَِصةْٓيءَ  وَصِؒةْٓيءَ  وَِصةْٓيءَ  69
 باإلشماـرويس:  َوِشيقَ  َوشِؒيقَ  َوِشيقَ  71
ِّ  فُذَِعۡخ  71  األولىبتشديد التاء  َعۡخ فُذ
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  72
 باإلشماـرويس:  َوِشيقَ  َوشِؒيقَ  َوِشيقَ  73
ِّ و فُذَِعۡخ و 73  األولىبتشديد التاء  َعۡخ فُذ
 باإلشماـرويس:  َورِيَو  َوكِؒيَو  َورِيَو  75
 

 غافر سورة(  40) 
 

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ِعَلةِبۦ ِعَلةبِ  5
ُِل  13  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي َوُيزُِل  َوُيَزّ
 ساكنة دةمطلقًا: بإثبات ياء زائ ٱتلَََّلِقۦ ٱتلَََّلقِ  15
َِةدِ  32 َِةدِۦ ٱتلَّ  : بإثبات ياء زائدة وصالً مطلقاً  ٱتلَّ
يِ َ  37 َـّ

َ
يِ ُ  فَأ َـّ

َ
 بضم العين فَأ

ُٓٔنِ  38 ُِٓٔنۦ ٱدَّجِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱدَّجِ
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 وفتح الخاء ,بضم الياء ئُنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخئُنَ  40
 بالتاء بدؿ الياء َِف ُ دَ  يََِف ُ  52
ُرونَ  58 ُرونَ حَ  َتَذَذنَّ  بدؿ التاء األولى بالياء َذَذنَّ
 وفتح الخاء ,بضم الياءرويس:  َشَيۡدُخئُنَ  ئُنَ ۡدخَ َشيُ  َشَيۡدُخئُنَ  60
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  73
ُٓٔنَ يُ  77  بفتح الياء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ يَ  رَۡص
 

 سورة فصمت(  41) 
 

آءّٗ  10 َٔ آء   َش َٔ  بتنوين الكسر بدؿ تنوين الفتح َش
َِصةت   16 ۡ  َنَّ  بإسكاف الحاء َصةت  َنَّ
 الشين ضمبنوف مفتوحة بدؿ الياء, و  ُۡشُ ََنۡ  َُيَۡۡشُ  19
ۡعَدآءُ  19

َ
ۡعَدآءَ  أ

َ
 بفتح الهمزة األخيرة أ

ُٓٔنَ  21  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
رَُِة 29

َ
رۡ  أ

َ
 وال يخفى تفخيمهابإسكاف الراء؛  َُةأ

 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  43

 ءَ  ۡعَضِمّٞ ٝاءَ  ۡعَضِمّٞ ٝاءَ  44
َ
–بتسهيل الهمزة الثانية  رويس: ۡعَضِمّٞ أ

 الثانية الهمزة ؛ روح: بتحقيي-كحفص
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َرَٰت   47 ٍَ َرت   :وغَلً  َث ٍَ   َث
َرت   :وكفةً  ٍَ  َؗث

وقفاً: بالهاء و  (؛باإلفراد) بحذؼ األلف
 تاء المؤن  بدؿ

 
 سورة الشورى(  42) 

 

ۡرنَ  5 بنوف ساكنة بدؿ التاء, وكسر الطاء مع  ۡرنَ َففِ ِيَ  َحَذَففَّ
 تخفيفها

 بكسر الهاء دوف صلة ُُۡددِِّ  ُُۡددِِّۦ 20
ئُنَ  25 َٓ ئُنَ حَ  َتۡف َٓ  بدؿ التاء بالياء ۡف
ُِل  27  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي يُزُِل  ُحَزّ
ُِل  28  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي يُزُِل  ُحَزّ
ارِ  32 َٔ ارِۦ ٱۡۡلَ َٔ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱۡۡلَ
ِ  ِغَرَٰط   52  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
ِ  ِغَرَٰطِ  53  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰطِ  َرَٰطِ غ 

 

 سورة الزخرف(  43) 
 

ا 10 دّٗ ۡٓ اَفَٰ ٌِ  َم  وألف بعدىا ,الهاءوفتح  ,بكسر الميم دّٗ

18  ْ ُدا ْ يَ  يُجَظَّ وتخفيف  ,وإسكاف النوف ,بفتح الياء جَظُدا
 ؛ واإلخفاء الجليالشين

بنوف ساكنة بدؿ الباء, وحذؼ األلف,  دَ ِعِ  ِعَبَٰدُ  19
 وفتح الداؿ, واإلخفاء جلي

ََٰو  24 بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف  ۡو كُ  َق
 الالـ

27  َِ ِدي ۡٓ ۦ َشَي َِ ِدي ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َشَي
ة 35 ٍَّ َ ة ل ٍَ َ  بتخفيف الميم ل
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 بالياء بدؿ النوف َلّيِۡؼ حُ  ُجَلّيِۡؼ  36
 بكسر السين ُجٔنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٔنَ  37

َبَّ  41 َْ  َُۡذ

 :وغَلً 
َبن  َْ  َُۡذ
 :وكفةً 
جَ  َْ  ةَُۡذ

َبَّ  َْ  َُۡذ
رويس: بتخفيف النوف الثانية, وإذا وقف 

النوف ألفاً؛ وإقالب النوف  اؿدفيقف بإب
 مع ما بعدىا جلي

ََِّم  42 ََِّم  َم ُُرَِيِ ُُرَِي  رويس: بإسكاف النوف الثانية ُُرَِي
ِ  ِغَرَٰط   43  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 
49  َّ يُّ

َ
د َٓ  َيَٰٓ حُّ

َ
َٰد  بإثبات ألف ةَي

ِٔن   61 ُٓ ِٔنۚۦٓ  َوٱدَّجِ ُٓ  دة ساكنةمطلقًا: بإثبات ياء زائ َوٱدَّجِ
ِ  ِغَرَٰٞط  61  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 
ُٓٔنِ  63 ي ـِ

َ
ُٓٔنِ  َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦَوأ

ِ  ِغَرَٰٞط  64  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰٞط  َرَٰٞط غ 
َِجةدِ  68 َٰٓ َِجةدِۦ َي َٰٓ َِجةدِ  َي َٰٓ  ساكنة زائدة بإثبات ياءرويس: مطلقًا:  َي
َٔۡف  ٌٔۡف خَ  68  بفتح الفاء دوف تنوين َخ
ِٓيِّ  71 ة تَۡظَذ ٌَ  ّْ ِٓي ة تَۡظَذ  (تَۡظَذِّه بحذؼ ىاء الضمير؛ ) ٌَ
 بكسر السين ُجٔنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٔنَ  80

ُٓٔنَ  85  ُٓٔنَ رۡصِ دَ  ُٓٔنَ رۡصِ يَ  دُرَۡص
بالياء بدؿ التاء, وبفتح الياء, رويس: 

وكسر الجيم, روح: بفتح التاء, وكسر 
 الجيم

بفتح الالـ, وضم الهاء مع صلتها بواو  ۥُّ َورِييَ  َورِييِِّۦ 88
 لفظية
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 سورة الدخان(  44) 
 

 بضم الباء َربُّ  َرّبِ  7
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة دَرُِۡمُِٔنۦ دَرُِۡمُٔنِ  20
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَٱۡخََتِلُِٔنۦ فَٱۡخََتِلُٔنِ  21
 بالتاء بدؿ الياءروح:  ۡغِِل تَ  ِِل َحغۡ  َحۡغِِل  45
 بضم التاء ئُهُ فَٱۡخذُ  فَٱۡعذِئُهُ  47
 

 سورة الجاثية(  45) 

 

 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم َءاَيَٰخ   َءاَيَٰخٞ  4
 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم َءاَيَٰخ   َءاَيَٰخٞ  5
ُِٔنَ  6 ٌِ ُِٔنَ دُ  يُۡد ٌِ ُِٔنَ  ۡد ٌِ  بالتاء بدؿ الياءرويس:  يُۡد
ُزًواۚٓ  9 زُ  ُْ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُْ
ُٓٔنَ  15  بفتح التاء, وكسر الجيم ُٓٔنَ رۡصِ دَ  دُرَۡص
آءّٗ  21 َٔ آءٞ  َش َٔ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين ضم  َش
ُرونَ  23 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
ح   28 ٌَّ

ُ
ۚٓ ُُكُّ أ ۚٓ ُُكَّ  َصةثَِيحّٗ ح   َصةثَِيحّٗ ٌَّ

ُ
 بفتح الالـ أ

 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  32
 باإلشماـرويس:  َورِيَو  َوكِؒيَو  َورِيَو  34
ا 35 ُزوّٗ زُ  ُْ  بهمز الواو اؤّٗ ُْ
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 سورة األحقاف(  46) 
 

ُِِذرَ  12 ُ  حّلِ  بالتاء بدؿ الياء ِِذرَ تّلِ
ٌٔۡف  13 َٔۡف  َخ  دوف تنوين بفتح الفاء َخ

ًِة   15 ًِة  ظُ  إِۡظَسَٰ اف وإسك ,وضم الحاء ,بحذؼ الهمزة ۡص
 , وحذؼ األلفالسين

ۥ 15 ُّ ۥۡػ َوفَ  َوفَِصَٰيُ ُّ بفتح الفاء, وإسكاف الصاد, وحذؼ  يُ
 األلف

 (فيهما)بدؿ النوف  بياء مضمومة َذَضةَوزُ يُ وَ  َذَلجَُّو  حُ  َوَجَذَضةَوزُ  َجَذَلجَُّو   16
16  ََ ۡظَص

َ
َُ  أ ۡظَص

َ
 بضم النوف أ

ّف   17
ُ
فَّ  أ

ُ
 وفتح الفاء ,بحذؼ التنوين أ

20  
َ
ًۡ أ ۡجُذ َْ ًۡ  ۡذ ۡجُذ َْ ًۡ  َءٝاۡذ ۡجُذ َْ ۡذ

َ
رويس: بتسهيل و  ,ىمزة استفهاـ بزيادة َءأ

 الهمزة الثانية

بياء مفتوحة بدؿ الباء, وإسكاف القاؼ,  ِدرُ لۡ حَ  ثَِؼَِٰدرٍ  33
 وحذؼ األلف, وضم الراء دوف تنوين

 
 سورة محمد (  47) 

 

يَِّ 13
َ
ّح   َوَكد

َ
تباراً على يجوز الوقف اضطراراً أو اخ َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
22  ًۡ ُۡذ حلَّ َٔ ًۡ حّلِ ُٔ دُ  دَ ًۡ  ُذ ُۡذ حلَّ َٔ  رويس: بضم التاء والواو, وكسر الالـ دَ

22  ْ ٔٓا ُٓ ْ ۡلفَ َوتَ  َوُتَلّفِ ٔا بفتح التاء وإسكاف القاؼ, وفتح الطاء  ُٓ
 مع تخفيفها, وال تخفى القلقلة

ۡمَِلَٰ  25
َ
  َوأ

ُ
ساكنة  ياءبو  ,ـوكسر الال ,بضم الهمزة ۡمِِل َوأ

 بدؿ األلف
26  ًۡ ُْ اَر   إِۡسَ

َ
ًۡ أ ُْ اَر  بفتح الهمزة ۡسَ

31  ْ ا َٔ ْ  َوَجۡجيُ ٔا ْ  َوَجۡجيُ ا َٔ  رويس: بإسكاف الواو األخيرة  َوَجۡجيُ
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 سورة الفتح(  48) 

 

ٗـّ  2 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
10  َ ُّ ٱَّللَّ َ  َعيَۡيِّ  َعيَۡي  )عليو( الهاء كسرب ٱَّللَّ
 بدؿ الياء األولى بالنوفروح:  ۡدتِيِّ ُِ فَصَ  فََصُيۡدتِيِّ  فََصُيۡدتِيِّ  10
ٗـّ  20 َٰ ٗـّ ِغ   ةِغَر َٰ ٗـّ  ةَر َٰ  بدؿ الصاد بالسين رويس: ةِغَر
26  ًُ ِٓ ِ ًِ  كُئُب ِٓ ِ  بكسر الميم وصالً  كُئُب
29  ًُ ِٓ ِ ًِ  ث ِٓ ِ  بكسر الميم وصالً  ث
 

 سورة الحجرات(  49) 
 

ْ َل ُتلَ  1 ٔا ُم ْ َلدَّ َل تَ  ّدِ ٔا  بفتح التاء والداؿ ُم

10  ٓۚ ًۡ ۡيُس َٔ َخ
َ
َٔ إِ  أ ِ ۡخ ۚٓ د ًۡ بكسر الهمزة, وإسكاف الخاء, وتاء  ُس

 مكسورة بدؿ الياء
11  ْ ُزٓوا ٍِ ٍُ  دَيۡ ْ دَيۡ  بضم الميم ُزوا
ة 12 ۡيذّٗ ٌَ  ِ ّي ةٌَ ة ذّٗ ۡيذّٗ  بكسر الياء مع التشديدرويس:  ٌَ
 ساكنة بعد الياءبهمزة  يِۡذُسً ٔـۡ يَ  يَيِۡذُسً 14

 

 سورة ق(  50) 
 

َِة 3 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة وَِخيِدۦ وَِخيدِ  14
َِةدِ  41 َِةدِۦ ُح  وصالً بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ  ُح
َِةدِ  41 ٍُ ۡ َِةدِۦ ٱل ٍُ ۡ  زائدة ساكنة ت ياءاثبمطلقًا: بإ ٱل
قُ  44 قُ تَظَّ  تََظلَّ  د الشينبتشدي لَّ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة وَِخيِدۦ وَِخيدِ  45
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 سورة الذاريات(  51) 

 

 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  43
ُرونَ  49 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
ُجُدونِ  56 ۡٓ ُجُدوِنۦ حِلَ ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة حِلَ
ٔنِ  57 ٍُ ٔنِ  ُحۡفِٓ ٍُ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦُحۡفِٓ
ِضئُنِ  59 ۡٓ ِضئُِنۦ يَۡصَذ ۡٓ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يَۡصَذ
 

 سورة الطور(  52) 

 

21  ٍَ ً بِإِيَؿَٰ ُٓ ٍَ ٰـَ ُذّرِيَّ  ُذّرِيَُّذ ً بِإِيَؿَٰ ُٓ  في )ذريتهم( بزيادة ألف بعد الياء ُذ

21  ًۡ ُٓ ًۡ ُذّرِيََّذ ِٓ ِ ًۡ ُذّرِيَّ  ث ِٓ ِ بزيادة ألف بعد الياء, وكسر التاء والهاء  ًۡ ِٓ ذِ ٰـَ ث
 )بالجمع(

َٔ  ىَۡغٔٞ  23  بفتح الواو دوف تنوين ىَۡغ
23  ًٞ ثِي

ۡ
ًَ  دَأ ثِي

ۡ
 بفتح الميم دوف تنوين دَأ

ػ َ  37 ٍُ ۡ َػۡيِفُرونَ  ۡيِفُرونَ ٱل ٍُ ۡ  بالصاد فقط ٱل
ُلٔنَ  45 َٓ ُلٔنَ يَ  يُۡػ َٓ  بفتح الياء ۡػ
 

 سورة النجم(  53) 
 

َذذُ  12
َ
ۥأ ُّ َذذَ  َؿَُٰروَُ

َ
ۥأ ُّ ُروَُ  ف الميم وحذؼ األلفاسكإو  ؛بفتح التاء ٍۡ

ََٰخ  19 َٰٓخَّ  ٱىؾَّ ََٰخ  ٱىلَّ  رويس: بتشديد التاء مع المد المشبع ٱىؾَّ
23  ًُ ّبِِٓ ًِ  رَّ ّبِِٓ  وصال: بكسر الميم رَّ

وَىَٰ  50
ُ
راجع التفصيل في القسم الثاني من  َىَٰ وٱُل٘ ََعًدا ٱۡۡل

 الكتاب

55  ِ ةَرىَٰ َرّب ٍَ ةَرىَٰ َربَِّم تَّ  :وغَلً  َم َتَذ  :ابتداءً وصاًل: بإدغاـ التاء في التاء؛  ٍَ
 -حفصك-بعدـ اإلدغاـ 
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 سورة القمر(  54) 

 

5  َِ ۦ ُتۡغ َِ  وصالً بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ  ُتۡغ
اعِ  6 اِعۦ ٱلَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱلَّ

ة 7 ًٓ ةظِ ٰـَ خَ  ُخظَّ ء, وألف بعدىا, وكسر بفتح الخا ًٓ
 وتخفيف الشين

اِعِۖ  8 اِعۦ   ٱلَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ٱلَّ
َِةٓ  11 َِةَذَفذَّ  َذَفَذۡع  بتشديد التاء ۡع
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  16
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  18
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ُذرِۦَوُُ  َوُُُذرِ  21
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  30
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  37
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوُُُذرِۦ َوُُُذرِ  39
 

 ( سورة الرحمن 55) 
 

 ح الراءوفت ,بضم الياء جُ رَ ُُيۡ  َُيُۡرجُ  22
ارِ  24 َٔ ارِۦ ٱۡۡلَ َٔ  وصالً بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ  ٱۡۡلَ
31  َّ يُّ

َ
َٓ  خ حُّ

َ
 وقفاً: بإثبات ألف بعد الهاء ةخ

 بتنوين كسر بدؿ تنوين الضمروح:  َوَُنَةس   َوَُنَةٞس  َوَُنَةٞس  35

ق    54 َۡ إِۡشتَۡۡبَ ٌِ  َِ ق   ا۬٘ ٌِ ق    ۡشتَۡۡبَ َۡ إِۡشتَۡۡبَ لهمزة ونقل حركتها رويس: بحذؼ ا ٌِ
 نوفللساكن الذي قبلها وىو ال
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 ( سورة الواقعة 56) 

 

 بفتح الزاي فُٔنَ يُزَ  يُزِفُٔنَ  19
َِة 47 َِةٌُ  ٌِۡذ  بضم الميم ۡذ
ءَُِّة 47

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَُِّة أ

 بفتح الشين َب ََشۡ  َُشَۡب  55
ُرونَ  62 ُرونَ دَذَّ  دََذنَّ  بتشديد الذاؿ نَّ
 رويس: بضم الراء فََرۡوحٞ  وحٞ فَرُ  ۡوحٞ فَرَ  89
 

 سورة الحديد(  57) 

 

 بفتح التاء, وكسر الجيم  ُ رۡصِ دَ  دُرَۡص ُ  5
ُِل  9  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي يُزُِل  ُحَزّ
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ لَرَ  لََرُءوٞف  9
ۥ 11 ُّ َِف ۥَذُيَؾِّٓ  َذُيَضَٰٓ ُّ  بحذؼ األلف, وتشديد العين َف
 باإلشماـرويس:  رِيَو  يَو كِؒ رِيَو  13
 بالتاء بدؿ الياء ۡدَخذُ دُ  يُۡدَخذُ  15
 بتشديد الزاي َل َُزَّ  ََُزَل  16
16  ْ ٔا ْ دَ َوَل  َوَل يَُسُُٔ ٔا ْ  ُسُُٔ ٔا  رويس: بالتاء بدؿ الياء َوَل يَُسُُٔ
18   َُٓ َّٓ  يَُضَٰ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف ُ  يَُؾ
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 لةسورة المجاد  (  58) 

 

ُِرونَ يُ  2 وتشديد الظاء والهاء  ,بفتح الياء ُرونَ َّٓ ظَّ حَ  َظَٰٓ
 وحذؼ األلف ,وفتحها

2  َٰٓ ٓ ) بحذؼ الياء التي بعد الهمزة ۭ۬ يـِٔ ٱلَّ  (ءِ ٱلَّ

ُِرونَ  3 وتشديد الظاء والهاء  ,بفتح الياء ُرونَ َّٓ ظَّ حَ  يَُظَٰٓ
 وحذؼ األلف ,وفتحها

ۡزَثَ  7
َ
ۡزَثُ  َوَلٓ أ

َ
 بضم الراء َوَل أ

نَ  8 ۡٔ نَ  ٔنَ ضُ ذَ َوَيج َوَيَذَنََٰض ۡٔ بإسكاف النوف وتقديمها على رويس:  َوَيَذَنََٰض
 وضم الجيم ,وحذؼ األلف ,التاء

9  ْ ا ۡٔ ْ ضُ ذَ دَج َتَذَنََٰض ْ  ٔا ا ۡٔ بإسكاف النوف وتقديمها على رويس:  َتَذَنََٰض
 وضم الجيم ,وحذؼ األلف ,التاء

 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  11
11  ۡ َجَٰيِِس ٱل ضۡ  ٍَ ٍَ ۡ  بإسكاف الجيم, وحذؼ األلف يِِس ٱل
11  ْ وا ْ  ٱنُِشُ وا ْ ٱنِِشُ  ۬  فَٱنُِشُ ْ ۬  فَٱنِِشُ  وا  (فيهما)بكسر الشين  وا
 بكسر السين ُجٔنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٔنَ  18
 

 سورة الحشر(  59) 

 

 بضم العين َتۚٓ ٱلرُّعُ  ٱلرُّۡعَتۚٓ  2
 حذؼ الواوب ٞف ؤُ رَ  رَُءوٞف  10
ًۡ َُتۡصَ  14 ُٓ ًۡ َُتۡصِ  ُج ُٓ  بكسر السين ُج
 

 سورة الممتحنة(  60) 

 

َٔةٌ  4 ۡش
ُ
َٔةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

َٔةٌ  6 ۡش
ُ
َٔةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش
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10  ْ ٔا ِصُه ٍۡ ٍَ  َوَل ُت ْ صِّ َوَل ُت ٔا  وتشديد السين ,بفتح الميم ُه
 

 سورة الصف(  61) 
 

ۥٓ  6 ُّ ٍُ ِٓۡدي ٱۡش ِٓۡديَ  َب ۥ َب ُّ ٍُ  ياء اإلضافةوصاًل: بفتح  ٱۡش
8  ًُّ ذِ ٌُ  ٞ ًّ ذِ  بتنوين الضم؛ واإلدغاـ فيما بعدىا جلي ٌُ
 بفتح الراء, وضم الهاء ۥهُ ٔرَ ُُّ  ُُٔرِهِۦ 8
 

 ( سورة الجمعة 62) 
 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 
 

 سورة المنافقون(  63) 
 

 بكسر السين ُجٔنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٔنَ  4
 اإلشماـبرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  5
5  ْ ۡوا َّٔ َ ْ  ل ۡوا َّٔ َ ْ  ل ۡوا َٔ َ  بتخفيف الواو األولىروح:  ل

 
 سورة التغابن(  64) 

 

9  ًۡ ُس ُٓ ٍَ ًۡ ََنۡ  ََيۡ ُس ُٓ  بالنوف بدؿ الياء ٍَ
17  ُّ ِۡف ُّ يَُؾِّٓ  يَُضَٰٓ  تشديد العين, و حذؼ األلفب ۡف
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 سورة الطالق(  65) 

 

 بتنوين الضم َبَٰيِأٌ  َبَٰيِأُ  3
ِۚۦٓ  3 ۡمرِه

َ
  أ

َ
 بفتح الراء, وضم ىاء الكناية ۚۥٓ هُ ۡمرَ أ

َٰٓ وَ  4 ٓ وَ )بحذؼ الياء التي بعد الهمزة,  َو   ۭ (ٌٓةً ) يـِٔ ٱلَّ  (ءِ ٱلَّ
6  ًۡ ًۡ  وُۡصِدُك ًۡ وِ  وُۡصِدُك  روح: بكسر الواو ۡصِدُك

يَِّ 8
َ
ّح   َوَكد

َ
يجوز الوقف اضطراراً أو اختباراً على  َْ َوَكد

 (راجع األصوؿالياء, )
ا 8 اُُّسُ  ُُّۡسرّٗ  بضم الكاؼ رّٗ
َجّيَِنَٰخ   11 َجيَّ  ٌُ  بفتح الياء َنَٰخ  ٌُ
 
 

 سورة التحريم(  66) 
 

َرا 4 َٓ َٰ  دََظَٰ َرادَظَّ  بتشديد الظاء َٓ
 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  10
 
 



 القسم الثال / الكلمات الفرشية للجزء التاسع والعشرين                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 316      

 

 

 سورة الممك(  67) 

 

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َُِذيرِۦ َُِذيرِ  17
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة يِۦَُسِ  َُِسيِ  18
ِ  ِغَرَٰط   22  بدؿ الصاد بالسين رويس: ِغَرَٰط   َرَٰط  غ 

۬   ۡخ  َٔ ٓ  شِؒ ۬  َورِيَو  ۡخ  َٔ ِشٓ   27
 يَو َوكِؒ

۬   ۡخ  َٔ ِشٓ  
 َورِيَو 

 باإلشماـرويس: 

ُعٔنَ  27  بتخفيف الداؿ, مع إسكانها دَۡدُعٔنَ  دَدَّ
وۡ  28

َ
ِِعَ أ وۡ  ٌَّ

َ
ِِع أ  بإسكاف الياءمطلقًا:  ٌَّ

 
 سورة القمم(  68) 

 

1  ًِ ًِ  ٓنۚٓ َوٱىَۡليَ  بإدغاـ النوف في الواو ٓنۚٓ َوٱىَۡليَ
ن 14

َ
 ءَ  َءٝان أ

َ
 بزيادة ىمزة استفهاـ نأ

 
 سورة الحاقة(  69) 

 

ۥ 9 ُّ ۥجَ كِ  َرۡجيَ ُّ  بكسر القاؼ, وفتح الباء يَ

19  ّۡ  إَِّنِ  ١٩نَِتَٰجَِي
ّ  : وغَلً    إَِّنِ  ١٩ نَِتَٰجَِي

ّۡ : ةً وكف  نَِتَٰجَِي
 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 

 سكتال

20  ّۡ َٔ  ٢٠ ِظَصةبَِي ُٓ  َذ
ّ  : وغَلً  َٔ  ٢٠ ِظَصةبَِي ُٓ   َذ

ّۡ : وكفةً   ِظَصةبَِي
 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 

 سكتال

25  ّۡ ًۡ  ٢٥نَِتَٰجَِي َ  َول
ّ  : وغَلً  ًۡ  ٢٥ نَِتَٰجَِي َ   َول

ّۡ : وكفةً   نَِتَٰجَِي
 بهاء :قفاً و حذؼ ىاء السكت, وصاًل: ب

 سكتال

26  ّۡ ة ٢٦ ِظَصةبَِي َٓ َٰيَۡيَذ  َي
ّ  : وغَلً  ة ٢٦ ِظَصةبَِي َٓ َٰيَۡيَذ   َي

ّۡ : وكفةً   ِظَصةبَِي
 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 

 سكتال
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28 
  ّۡ ةحِلَ يََم  ٢٨ٌَ َْ  
ةحِلَّ   يََم َّْ  ٢٨ٌَ

ّ  : وغَلً  ةحِلَ يََم  ٢٨ ٌَ َْ  
ّۡ : وكفةً  ةحِلَ ٌَ 

 بهاء :قفاً و : بحذؼ ىاء السكت, وصالً 
 سكتال

29  ّۡ َِي ّ  : وغَلً  ُخُذوهُ  ٢٩ُشيَۡطَِٰ َِي   ُخُذوهُ  ٢٩ ُشيَۡطَِٰ
ّۡ : وكفةً  َِي  ُشيَۡطَِٰ

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال

ُِٔنَ  41 ٌِ ُِٔنَ يُ  دُۡد ٌِ  بالياء بدؿ التاء ۡد
ُرونَ  42 ُرونَ ذَّ يَ  دََذنَّ  د الذاؿيشدتو  ,بالياء بدؿ التاء نَّ
 

 سورة المعارج(  70) 

 

اَعحّٗ  16 اَعحٞ  َُزَّ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َُزَّ
 وإسكاف الصاد ,بفتح النوف ت  ۡػ َُ  ُُُػت   43

 
 سورة نوح(  71) 

 

ُٓٔنِ  3 ي ـِ
َ
ُِٓٔنۦ َوأ ي ـِ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة َوأ

ۥٓ  21 هُ  وإسكاف الالـ ,بضم الواو الثانية هُۥۡلُ َووُ  َوَوَلُ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِِت  ثَۡحِِتَ  28

 
 

 سورة الجن(  72) 
 

ََِٰلَٰ  3 ۥ دََع ُّ َُّ
َ
ََِٰلَٰ  َوخ ۥ دََع ُّ  بكسر الهمزة ِإَوَُّ

ۥ َانَ  4 ُّ َُّ
َ
ۥ َانَ  َوخ ُّ  بكسر الهمزة ِإَوَُّ

5  ٓ َِّة َِ َِ َُّة 
َ
َِّة َوخ َِ َِ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة 

 بفتح القاؼ والواو, مع تشديد الواو َل َّٔ َتلَ  َتُلَٔل  5
ۥ َانَ  6 ُّ َُّ

َ
ۥ َانَ  َوخ ُّ  بكسر الهمزة ِإَوَُّ
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7  ْ ٔا ُِّ َِ  ًۡ ُٓ جَّ
َ
ْ  َوخ ٔا ُِّ َِ  ًۡ ُٓ  بكسر الهمزة ِإَوجَّ

َِة 8 ۡص ٍَ َ َُّة ل
َ
َِة َوخ ۡص ٍَ َ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة ل

َِّة 9 َُّة ُن
َ
َِّة َوخ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة ُن

10  َُّ
َ
 بكسر الهمزة ِإَوَُّة َل  ة َل َوخ

َِّة 11 ٌِ َُّة 
َ
َِّة َوخ ٌِ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة 

12  ٓ َِّة َِ َِ َُّة 
َ
َِّة َوخ َِ َِ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة 

ة 13 ٍَّ َ َُّة ل
َ
ة َوخ ٍَّ َ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة ل

َِّة 14 ٌِ َُّة 
َ
َِّة َوخ ٌِ  بكسر الهمزة ِإَوَُّة 

 وزيادة ألف بينهما ؛والالـبفتح القاؼ  َو ٰـَ كَ  كُۡو  20
28  ًَ يَ ۡٓ َ ُ  حّلِ ًَ حّلِ يَ ۡٓ  ًَ يَ ۡٓ َ  رويس: بضم الياء حّلِ
 

 سورة المزمل(  73) 
 

 بكسر الباء مع بقاء التشديد رَّّبِ  رَّبُّ  9
ۥ 20 ُّ  بكسر الفاء والهاء ِّۦَوُِۡػفِ  َوُِۡػَف
ۥ 20 ُّ ِ  َوزُيَُس  بكسر الثاء الثانية والهاء ِّۦَوزُيُس
 

 سورة المدثر(  74) 
 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 

 
 سورة القيامة(  75) 

 

ََيَۡصُت  3
َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

 بالياء بدؿ التاء جُّٔنَ َُيِ  ُُتِجُّٔنَ  20
 بالياء بدؿ التاء َذُرونَ يَ وَ  َودََذُرونَ  21
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 باإلشماـرويس:  رِيَو وَ  يَو كِؒوَ  رِيَو وَ  27
َۡ  َراق   27 َ رَّ  ٌَ  بترؾ السكت وصاًل: اق  ٌَ
ََيَۡصُت  36

َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

 
 سورة اإلنسان(  76) 

 

4 
  :وكفةً 

 َشَؾَِٰصو ۬  َشَؾَِٰصََل 
  :وكفةً 

 َشَؾَِٰصو
  :وكفةً 

 َشَؾَِٰصََل 

أي , فقط على الالـوقف رويس: 
 بحذؼ األلف

 روح: وقف على األلف فقط

ارِيَرا   َاَُۡخ  15 َٔ ارِيرَ  كَ َٔ ارِ  كَ َٔ  يَرا  كَ

, أما -كحفص–وصاًل بحذؼ األلف
أي يقف , بحذؼ األلفوقفاً: فرويس: 
وال يخفى ترقيقها, روح: , على الراء

 -كحفص–وقف على األلف 
ارِيَراْ ٌَِ 16 َٔ ارِيَراْ ٌَِ كَ َٔ  -كحفص–مطلقًا: بحذؼ األلف كَ
ٞق   21 ق ِۖ  ِإَوۡشتَۡۡبَ  بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم ِإَوۡشتَۡۡبَ
 

 سورة المرسالت(  77) 
 

 روح: بضم الذاؿ ًراُعذُ  ُعۡذًرا ُعۡذًرا 6
 بضم الذاؿ ًراُُذُ  ُُۡذًرا 6
30  ْ ٔٓا ْ ٱَُفيَ  ٱَُفيُِل ٔا ْ  ُل ٔا  رويس: بفتح الالـ ٱَُفيُِل

بزيادة ألف بعد الالـ )بالجمع(,  ِصَؿََٰؾَٰخٞ  َؿََٰؾَٰخٞ صُ  ِصَؿَٰيَخٞ  33
 ولرويس: ضم الجيم

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة فَِهيُدوِنۦ فَِهيُدونِ  39
 باإلشماـرويس:  رِيَو  كِؒيَو  رِيَو  48
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 سورة النبأ(  78) 
 

ِّ  َوفُذَِعخِ  19  األولى بتشديد التاء َعخِ َوفُذ
َٰجِثِيَ  23 َٰجِثِيَ  لَّ ِثِيَ  لَّ  بحذؼ األلفروح:  ۡلَّ
ة 25 ةرّٗ ة وََغصَّ  بتخفيف السين وََغَصةرّٗ
 

 سورة النازعات(  79) 
 

ءَِذا 11
َ
 بهمزة واحدة مكسورة َذاإِ  أ

َِرةّٗ  11 َِٰخَرةّٗ  َِّ َِرةّٗ  نَّ  بزيادة ألف بعد النوفرويس:  َِّ
ادِ  16 َٔ ۡ ادِۦ ثِٱل َٔ ۡ  وصالً تحذؼ  بإثبات ياء زائدة ساكنة ثِٱل
ًٔى 16 َٔ  ـُ  بحذؼ التنوين ىـُ
18  َٰ َٰ دَزَّ  دََزّكَّ  بتشديد الزاي ّكَّ
 

 سورة عبس(  80) 
 

4  َٓ ُٓ  ُّ َذَذَِف  بضم العين ُّ َذَذَِف

َِة 25 َُّة َغَجبۡ
َ
 خ

 :وغَلً 

َِة َُّة َغَجبۡ
َ
 خ

 :اثذداءً 
َِةإِ   َُّة َغَجبۡ

َِةإِ   َُّة َغَجبۡ
ىا كسر رويس: بفتح الهمزة وصاًل, و 

 ابتداًء, روح: بكسر الهمزة مطلقاً 

 
 سورة التكوير(  81) 

 

َرۡت  6  بتخفيف الجيم ُشِضَرۡت  ُشّضِ
َِرۡت  12 ّٓ ِرَ  ُش ّٓ  العينبتخفيف روح:  ُشَِٓرۡت  ۡت ُش
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ارِ  16 َٔ ارِۦ ٱۡۡلَ َٔ  وصالً بإثبات ياء زائدة ساكنة تحذؼ  ٱۡۡلَ
ِ  ثَِؾِِي   24  بدؿ الضاد بالظاءرويس:  ثَِؾِِي   ِِي  ظَ ث
 

 سورة االنفطار(  82) 
 

َدلََم  7 َٓ دَّ  َذ َٓ  بتشديد الداؿ لََم َذ
ٔۡمَ  19 ٔۡمُ  يَ  بضم الميم يَ
 

 طففينسورة الم(  83) 
 

 بترؾ السكت, وال يخفى اإلدغاـ وصاًل: انَ ثَو رَّ  َرانَ  ثَۡو۬  14
رُِف  24 ۡٓ رَ تُ  َت  بضم التاء, وفتح الراء ُف ٓۡ
ةَ  24 ةُ  َُۡۡضَ  بضم التاء َُۡۡضَ
ِٓيَ  31 ِٓيَ  فَِه َِٰه  بألف بعد الفاء َف
 

 سورة االنشقاق(  84) 
 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 

 
 بروجسورة ال(  85) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 
 سورة الطارق(  86) 

 

ة 4 ٍَّ َّ ة ل ٍَ َّ  بتخفيف الميم ل
 



 القسم الثال / الكلمات الفرشية للجزء الثالثين                                              لحساف في القراءات العشر للػقرآفالدرر ا  

 

 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
 

                                                                                                                 302      

 

 

  ( سورة األعمى 87) 

 ال خالؼ فيها
 

 سورة الغاشية(  88) 

 

 بضم التاء ۡػَِلَٰ دُ  دَۡػَِلَٰ  4
11  ُ ٍَ ُ  تَۡص ٍَ ُ ي ٍَ ُ  ۡص  بدؿ التاءبياء مضمومة رويس:  تَۡص
 بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتحرويس:  َلَٰغَِيحّٗ  حٞ َلَٰغِيَ  َلَٰغَِيحّٗ  11
 

 سورة الفجر(  89) 

 

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ۦيَۡۡسِ  يَۡۡسِ  4
ادِ  9 َٔ ۡ ادِۦ ثِٱل َٔ ۡ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة ثِٱل
15  َِ ٌَ ۡزَر

َ
ۦ أ َِ ٌَ ۡزَر

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة أ

َهََٰنِ  16
َ
ۦ أ َهََٰنِ

َ
 لقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنةمط أ

 بالياء بدؿ التاء ۡسرُِمٔنَ يُ  دُۡسرُِمٔنَ  17

ٔنَ  18 ؾُّ ٔنَ ـََيُ  دََحَٰٓ حذؼ , و ضم الحاءبالياء بدؿ التاء, و  ؾُّ
 األلف

ُزئُنَ  19
ۡ
ُزئُنَ يَ وَ  َودَأ

ۡ
 بالياء بدؿ التاء أ

 بالياء بدؿ التاء ِعجُّٔنَ يُ وَ  َوُُتِجُّٔنَ  20
 رويس: باإلشماـ وَِصةْٓيءَ  ةْٓيءَ صِؒوَ  وَِصةْٓيءَ  23
ُب  25 ّذِ َٓ ذَّ  ُح َٓ  بفتح الذاؿ ُب ُح
 بفتح الثاء قُ ئُثَ  ئُزِقُ  26
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 سورة البمد(  90) 
 

ََيَۡصُت  5
َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

ََيَۡصُت  7
َ
ََيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

 
 ( سورة الشمس 91) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة الميل(  92) 
 

يَٰ  14 ا دَيَظَّ ا دَّ  َُةرّٗ يَٰ َُةرّٗ يَٰ  يَظَّ ا دَيَظَّ  : بتشديد التاء وصالً رويس َُةرّٗ
 

 ( سورة الضحى 93) 

 ال خالؼ فيها
 

 ( سورة الشرح 94) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 
 ( سورة التين 95) 

 ال خالؼ فيها
 

 
 سورة العمق(  96) 

 رشيةال خالؼ فيها في الكلمات الف
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 سورة القدر(  97) 
 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 
 

 ( سورة البينة 98) 

 ال خالؼ فيها
 

 
 ( سورة الزلزلة 99) 

 

 رويس: باإلشماـ يَۡػُدرُ  ُدرُ يَػۡؒ يَۡػُدرُ  6
 
 

 ( سورة العاديات 100) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 
 

 ( سورة القارعة 101) 

 

10  ّۡ ة َِْي ة : وغَلً  َُةرٌ  ١٠ٌَ ٌَ  ّ   َُةرٌ  ١٠ َِْي
ّۡ : وكفةً  ة َِْي ٌَ 

 بهاء :قفاً و وصاًل: بحذؼ ىاء السكت, 
 سكتال

 
 ( سورة التكاثر 102) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 ( سورة العصر 103) 

 ال خالؼ فيها
 

 سورة اليمزة(  104) 
 

 روح: بتشديد الميم  َ َِمَّ  َِمَ َ  َِمَ َ  2
 بكسر السين ُت ََيۡصِ  ُت ََيۡصَ  3
 

 ( سورة الفيل 105) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 
 ( سورة قريش 106) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 
 ( سورة الماعون 107) 

 ال خالؼ فيها
 

 
 ( سورة الكوثر 108) 

 ال خالؼ فيها
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 رقم
 اآليظ

عن  حفص روايظ
 عاصم الكوفي

 قراءة يطقوب الحضرمي
 البيان

 روح رويس
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 سورة الكافرون(  109) 
 

 ياء اإلضافة مطلقًا: بإسكاف َوِى  َوِىَ  6
6  َِ ۦ دِي َِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ساكنة دِي
 
 

 ( سورة النصر 110) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 
 

 سورة المسد(  111) 
 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 

 
 سورة اإلخالص(  112) 

 

ا 4 ًٔ  ىمز الواوبإسكاف الفاء, و  ادً ُنفۡ  ُنُف
 
 

 ( سورة الفمق 113) 

 ال خالؼ فيها
 

 ( سورة الناس 114) 

 ال خالؼ فيها
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 الفهارس                                                  

 

               

                                       

 قائمة املصادر واملراجع                                

 
 

                                        
                                        

                                               

         
 

 
 
 



 / قراءة يعقوب الحضرميقائمة المصادر والمراجع                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف 

 

                                                                                                                 308      

 

 

 قائمة املصادر واملراجع
 تحقي / .المنان: تحريرات الطيبة غيث الرحمن عمى ىبة م (.2115) أحمد  ،ا بياري (1

 دار الصحابة لمتارث. :طنطا .جمال الدين شرح

 المجيد عبد/ تحقي . السبع القراءات في اإلقناع(.  هم1413)  عمي الباذش، أحمد ابن (2
 .القري أم جامعة: مكة. قطامش

 .دار ابن كثير :بيروت. 3ط .صحيح البخاري. ( م1987)  محمد إسماعيل، البخاري (3

. مكة 5ط المرام. بموغ من األحكام توضيح م (.2113الرحمن )  عبد ا ام، عبدالبس (4
 المكرمة: مكتبة ا سدي.

 .دار الكتاب العربي :بيروت .الجامع الصحيح لمترمذي .د.ت ( ) محمد عيسى ،الترمذي (5

 القراءات في النشر طيبة شرح هم (.1421)  -الناظم ابن-محمد  ابن الجزري، أحمد (6
 .العممية الكتب دار: . بيروت2مهرة. ط قي / أنس. تحالعشر

 . تحقي / أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرهم (. 1421ابن الجزري، محمد محمد )  (7
 الفرقان. القضاة. عمان: دار مفمح محمد

. بيروت: دار الكتب القراء طبقات في النياية غايةهم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (8
 العممية.

. 5. طمتن الدرة المضية في القراءات الثالثهم (. 1433لجزري، محمد محمد ) ابن ا (9
 تحقي / محمد تميم الزعبي. القاهرة: مكتبة المورد.

 محمد . تحقي / عميالعشر القراءات في النشرهم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (11
 الكبرى. التجارية الضباع. القاهرة: المطبعة

 .بتحرير حرز األماني الفتح الرحماني شرح كنز المعانيه (. 1436الجمزوري، سميمان )  (11
 . الرياض: دار ابن القيم لمنشر والتوزي .3. طعبد الرزا  موسىتحقي / 

 بيروت: دار الجميل. .العالمين رب عن الموقعين أعالم .الجوزية، محمد ) د.ت ( قيم ابن (12

 المكية . مكة: المكتبة4. طكريمال القرآن قراءة أحكامم (. 1999)  خميل الحصري، محمود (13
 اإلسالمية. البشائر دار -

 . القاهرة: مكتبةنور القموب في قراءة اإلمام يعقوبه (.  1425)  خميل الحصري، محمود (14
 السنة.

 العال . تحقي / عبدالسبع القراءات في الحجةهم (. 1411خالويه، الحسين أحمد )  ابن (15
 الشرو . . بيروت: دار4مكرم. ط سالم
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تحقي / عمر  .حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات .) د.ت (محمد  ،خميجيال (16
 .دار أضواء السمح :الرياض .عبد القادر

 وأصول والرواة القراء أسماء عمى المنبية األرجوزة(.  هم1421)  عثمان عمرو الداني، أبو (17
. الجزائري نمجقا بن محمد/ تحقي . والدالالت بالتجويد الديانات وعقد القراءات
 .والتوزي  لمنشر الم ني دار: الرياض

 الكتاب . بيروت: دارالسبع القراءات في التيسيرهم (. 1414عمرو عثمان )  الداني، أبو (18
 العربي.

 . تحقي /المشيورة السبع القراءات في البيان جامعهم (. 1426عمرو عثمان )  الداني، أبو (19
 .عمميةال الكتب دار: الجزائري. بيروت صدو  محمد

. األمصار أىل مصاحف مرسوم معرفة في المقنعهم (. 1431عمرو عثمان )  الداني، أبو (21
 التدمرية. الحميد. الرياض: دار حسن بنت نورة تحقي /

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوقف في المكتفىهم (. 1417عمرو عثمان )  الداني، أبو (21
 .الرسالة مؤسسة: ت. بيرو 2المرعشمي. ط الرحمن عبد يوسح تحقي /

شعيب ا رناؤوط . تحقي / سنن أبي داود ه (.1431)  أبو داود، سميمان بن ا شعث (22
 : دار الرسالة العالمية.بيروت .وآخرون

. تحقي / عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحافهم (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (23
 ا زهرية. الكميات ةمكتب - الكتب إسماعيل. القاهرة: عالم محمد شعبان

 . تحقي /واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةهم (. 1418أحمد )  الذهبي، محمد (24
 .العممية الكتب دار: عباس. بيروت صالح و ا رناؤوط شعيب و معروح بشار

 . الرياض: مكتبة المعارح لمنشر والتوزي .التطبيق الصرفيم (. 1999الراجحي، عبدم )  (25

ا ف اني.  . تحقي / سعيدالقراءات حجةهم (. 1418زنجمة )  بن الرحمن بدع زرعة، أبو (26
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

 محمد مولي/ تحقي . القصيد شرح في الوصيد فتح(.  هم1423)  السخاوي، عمي محمد (27
 .الرشد مكتبة: الرياض. الطاهري اإلدريسي

 جويد وتحرير أوجو القراءات.جامع الخيرات في ت ه (.1428عمي )  إبراهيم، السمنودي (28
 القاهرة: وزارة ا وقاح والشؤون اإلسالمية. .تحقي / ياسر إبراهيم المزروعي

 ووجو األماني حرز المسمى الشاطبية متنهم (. 1431الرعيني )  فيرم بن الشاطبي، القاسم (29
. دمش : دار 5الزغبي. ط تميم محمد تحقي / .السبع القراءات في التياني

 مدراسات اإلسالمية.ال وثاني ل
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 محمود أحمد/ تحقي . السبع القراءات في النفع غيث(.  هم1425)  محمد الصفاقسي، عمي (31
 .العممية الكتب دار: بيروت. الحفيان

. تحقي / محمد خمح القراءة أصول بيان في اإلضاءةهم (. 1421الضباع، عمي محمد )  (31
 الحسيني. القاهرة: المكتبة ا زهرية لمتراث.

 عمان. .تنوير القموب في قراءة يعقوب .ه (1428توفي  ) ضمرة،  (32

. إمالء ما َمنَّ بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاتهم (. 1389العكبري، عبد ا )  (33
 بيروت: دار الكتب العممية.

 . تحقي / عادلالسبع القراءات عمل في الحجةهم (. 1428أبو عمي الفارسي، الحسن )  (34
المعصراوي. بيروت: دار الكتب  عيسى أحمد و ضعو  عمي و الموجود عبد

 العممية.

. تحقي / 2ط. المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية(.  2112)  ُمالَّ عمي القاري، (35
 .دار ال وثاني لمدراسات القرآنية: أسامة عطايا. دمش 

 ييالمنت المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراجهم (. 1373عثمان )  بن القاصح، عمي ابن (36
: الضباع. القاهرة . تحقي / عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
 .الحمبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة

. تحقي / عبد القيوم 2. طاإليضاح لمتن الدرةهم (. 1434القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (37
 السندي. مكة: المكتبة ا سدية.

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة هم (. 1429القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (38
. تحقي / صبري رجب ُكَريِّم. القاهرة: دار السالم من طريقي الشاطبية والدرة

 لمطباعة والنشر.

 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيهم (. 1421القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (39
 . جدة: السوادي لمتوزي .5. طالسبع

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع (.  هم1424)  ميلمحمد خ القباقبي، (41
 .عمار دار: ا ردن. شكري خالد أحمد/ تحقي . عشر

، جنة المشتاق في تفسير كالم الممك الخالقم (. 2119)  عبد الرحمن بن محمد ،القماش (41
 . د.م.المعروح بم الحاوي في تفسير القرآن الكريم

القاهرة:  .العشر القراءات توجيو في البشر طالئعهم (. 1427الصاد . )  قمحاوي، محمد (42
 العقيدة. دار
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 وحل مشكالت شرح في النمير والعذب النثير الدر(.  هم1411)  محمد الواحد المالقي، عبد (43
. الداني سعيد بن عثمان عمرو ألبي التيسير كتاب عمييا اشتمل مقفالت
 .والنشر لمطباعة الفنون دار: جدة. المقري أحمد ا عبد أحمد/ تحقي 

ضيح.  . تحقي / شوقيالقراءات في السبعةهم (. 1411موسى )  بن مجاهد، أحمد ابن (44
 المعارح. . القاهرة: دار2ط

 وعمميا السبع القراءات وجوه الكشف عنهم (. 1414محمد )  طالب، أبو أبي بن مكي (45
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.3. تحقي / محي الدين رمضان. طوحججيا

 .دار صادر :بيروت .لسان العربد.ت (. )  محمد جمال ،منظور ا فريقيبن ا (46

سبي   /تحقي . المبسوط في القراءات العشر م (.1981)  أحمد، بن ِمْهران النيسابورىا (47
 .مجم  الم ة العربية: دمش . حمزة حاكيمي

. تحقي / واترةالبدور الزاىرة في القراءات العشر المتهم (. 1429النشار، عمر زين الدين )  (48
 أحمد عيسى المعصراوي. قطر: وزارة ا وقاح والشؤون الدينية.

 . تحقي / مجديالعشر القراءات في النشر طيبة شرح هم (.1424محمد )  النَُّوْيري، محمد (49
 .العممية الكتب دار: باسموم. بيروت محمد

: دار الفكر بيروت .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) د.ت (. عبد ا، بن هشام (51
 لمطباعة والنشر والتوزي .
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 2................................................. معلومات طبعة الكتاب ............
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 4آية قرآنية .......................................................................... 

 5................................................... حديث .........................
 6اإلىداء ............................................................................ 
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